
ANEXA 6 

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE 

 

- Închirieri: echipamente, mijloace de transport, săli de activităţi (seminarii, cursuri, expoziţii, 

etc.); 

- Premiile se acordă în obiecte, onorarii pentru artişti (în baza contractului, a selecţiei de oferte 

şi a facturii fiscale); 

- Costuri de transport: persoane, echipamente şi materiale, cu firmă transportatoare (bilete CFR, 

costuri închiriere autocar, etc.); 

- Cazare și masă: Conform HG1860/2006. 

- Consumabile: hârtie, toner, cartuş imprimantă, markere, alte furnituri de birou, etc.; 

- Bonuri de carburanţi; 

- Achiziţionarea de dotări necesare derulării programului/acţiunii culturale, sportive etc.; 

- Cheltuieli cu personalul direct implicat în proiect (ex: costurile salariale, inclusiv impozitele şi 

taxele aferente salariilor, contribuţii CAS), inclusiv pentru angajaţii pe perioadă nedeterminată, 

colaboratorii şi prestatorii de servicii legate de proiect. 

- Realizarea de studii şi cercetări, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru etc.; 

- Costuri administrative: costuri sediu, puncte de lucru şi utilităţi – în limita a maxim 50% din 

valoarea cheltuielilor eligibile cu excepția chiriei sediului – în limita a maxim 10% din valoarea 

cheltuielilor eligibile; 

- Taxe (inclusiv TVA) aferente produselor şi serviciilor eligibile;  

- Achiziţii servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică autorizată, care nu 

se încadrează la categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, etc. 

- Tipărituri: broşuri, pliante, fluturaşi, manuale, afişe, lucrări, cărţi etc.; 

- Publicitate/ acţiuni promoţionale ale proiectului/programului (costuri legate de diseminarea 

informaţiilor despre proiect/ realizarea unei pagini web, materiale promoţionale, etc.); 

- Costuri care nu intră în categoriile de mai sus, dar care se justifică concret pentru activităţile 

proiectului (ex: avize, documentaţii etc.). 

 

CATEGORII  DE  CHELTUIELI NEELIGIBILE: 

 

- acţiuni generatoare de profit; 

- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe; 

- articole deja finanțate printr-o altă finanțare, 

- achiziţii de terenuri, clădiri, jucători; 

- băuturi alcoolice şi tutun, room service si minibar; 

- reparaţii, întreţinerea echipamentelor închiriate 

- cheltuieli cu dezvoltarea infrastructurii; 

- facturi și documente de plată emise înainte sau după perioada de derulare a proiectului, conform 

contractului de finanțare (incusiv cheltuielile beneficiarului). 

 

 

 

 

 

 


