
ANEXA Nr. 3

APELUL DE FINANȚARE NR. 1

COMPONENTA C11, INVESTIȚIA I5

PROGRAM DE FINANȚARE PENTRU OPERATORI 

CULTURALI

FORMULARUL pentru descrierea bugetului de 

venituri şi cheltuieli

Denumirea organizaţiei, titlul proiectului cultural

Venituri necesare realizarii proiectului cultural

Denumirea indicatorilor

Valoarea 

contribuţiei 

(LEI)

% din 

valoarea 

totală

Venituri, din care:

1. Autoritatea locală (Primăria și/sau Consiliul județean) - 

minimum 10%

2. Finanţare nerambursabilă PNRR

TOTAL GENERAL:

Cheltuieli

Detalierea cheltuielilor
Unitatea de 

măsură

Nr. de 

unităţi

Valoarea 

unitară
TOTAL

Autoritatea 

locală

Suma 

solicitată de 

din PNRR 

fără TVA

Valoare 

TVA 

Valoare 

totală 

1 2 3 4= 5+8 5 6 7 8=6+7

1. Drepturi de autor, inclusiv impozitul pe venit 

aferent

2. Cheltuieli cu personalul, inclusiv contribuțiile 

sociale obligatorii și impozitul pe venit aferente 

salariilor (cel mult 20% din valoarea finanțării)

3. Cheltuieli pentru cazare, masă, transport, din 

  3.1. cazare pentru personal, participanţi, invitaţi sau 

beneficiari
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  3.2. masă pentru personal, participanți, invitați sau 

beneficiari  

  3.3.  transport local și sau internațional pentru 

personal, participanți, invitați sau beneficiari 

4. Cheltuieli specifice, din care:

 4.1. închirieri de spaţii pentru desfășurarea activităților 

culturale, echipamente, aparatură, mijloace de transport 

bunuri

 4.2. acţiuni promoţionale, reclamă și publicitate

 4.3. cheltuieli pentru realizare de tipărituri

 4.4. alte cheltuieli executate de terți (include dar nu se 

limitează la  închiriere decoruri, costume, standuri, 

simeze, vitrine etc.)

 4.5. cheltuieli de protocol

 4.6. cheltuieli pentru consultanță de specialitate

 4.7. cheltuieli pentru organizare de evenimente

5. Cheltuieli indirecte eligibile, din care: (nu vor 

depăși 5% din totalul finanţării acordate)

 5.1. cheltuieli cu chiria pentru spațiile în care îți 

desfășoară activitatea beneficiarul

 5.2. cheltuieli cu consumabile asociate cu 

managementul proiectului

 5.3. cheltuieli pentru comunicații telefonice și internet

 5.4. cheltuieli cu energia electrică

6. Cheltuieli materiale directe și mijloace fixe, din 

care: 

 6.1. cheltuieli materiale directe, inclusiv, dar fără a se 

limita: cheltuieli cu materiale consumabile, materiale 

auxiliare, materiale de natura obiectelor de inventar

 6.2. cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe utilizate 

exclusiv în scopul implementării proiectului, în procent 

de maximum 25% din totalul finanțării nerambursabile 

acordate

7. Cheltuieli cu premii

8. Cheltuieli cu lucrări care nu necesită autorizație 

de construire, în procent de cel mult 10% din totalul 

finanțării nerambursabile acordate

TOTAL:


