
 
ERATA  la  
REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 
PENTRU PROGRAME, PROIECTE ȘI ACȚIUNI CULTURALE  
 
La capitolul 4 alineatul   
4.1.Prevederi financiare generale aplicabile pe perioada implementării proiectelor 
culturale: 
 
Se va citi: 
 
 
Pentru ca o cheltuială să fie aprobată și decontată trebuie sa fie o cheltuială eligibila. aferenta 
unei activități/acțiuni ce s-a derulat începând cu data menționată în contractul de finanțare. 
Documentul de referință pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor este Bugetul de venituri si 
cheltuieli așa cum este prezentat in anexa de la prezentul Regulament. 
Sunt considerate cheltuielile proiectului toate cheltuielile cuprinse în rapoartele financiare, atât 
cele efectuate din finanțarea ARCUB, cat si cele realizate din cofinanțarea asigurată de 
beneficiar; 
 
Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 
� reflectă costuri necesare și rezonabile pentru realizarea proiectului; 
� sunt oportune și justificate; 
� sunt efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului;  
� sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanțare și sunt prevăzute în formularul 

de buget (Anexa 2); 
� sunt înregistrate în contabilitate; 
� sunt identificabile și verificabile; 
� sunt susținute de acte și documente justificative originale, corespunzătoare. 
� plata este efectuată de către beneficiar între datele stabilite în contractual de finanțare adică 

pe perioada de implementare a proiectului. 
 

Atenție!  
Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor deveni parțial sau în întregime neeligibile  
în condițiile în care obiectivul proiectului nu este îndeplinit. 
 
Sunt considerate cheltuieli eligibile in cadrul proiectului următoarele categorii: 
1. onorarii (drept de autor și drepturi conexe în temeiul Legii nr. 8/1996);  
2. prestării servicii (colaboratori, alte servicii – închiriere decor, costume, instrumente, etc. ); 
3. închirieri de spații și aparatură de sonorizare; 
4. cazare; 
5. transport intern și  internațional 
6. premii; 
7. tipărituri; 
8. acțiuni promoționale și de publicitate. 
9. Alte cheltuieli in cadrul proiectului cum sunt : cheltuieli materiale de producție si alte 

asemenea cheltuieli, exclusiv cheltuielile de natura obiectelor de inventar sau a 
imobilizărilor corporale; 

 
Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli: 



1. achiziționarea de dotări necesare realizării bunurilor culturale; 
2. realizarea de studii și cercetări, consultanță de specialitate; 
3. cheltuieli cu salariile; 
4. cheltuieli de chirie sediu; 
5. transport cu taxi; 
6. cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe;  
7. achiziție de terenuri, clădiri; 
8. consumabile (papetărie,toner,cartuș imprimantă,markere etc.); 
9. achiziții de bunuri care se constituie în obiecte de inventar și mijloace fixe; 
10. alte cheltuieli care contravin legislației în vigoare privind finanțările din fondurile publice. 
 
De asemenea, sunt considerate neeligibile: 
� plățile către organizațiile partenere pentru diferite servicii prestate de acestea în cadrul 

proiectului; 
� depășirile de buget; 
� comisioane bancare; 
� acoperirea unor debite ale beneficiarului; 
� cheltuieli aferente unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data 

încheierii contractului de finanțare. 
 
ATENȚIE: 
Nu se admite externalizarea activității de management a proiectului cultural finanțat! 
 
 


