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Regulamentul UE nr. 808/2014 este suficient ca: beneficiarul sa 
afiseze pe site o scurta descriere a operaţiunii şi sprijinul acordat 
operaţiunii, inclusiv scopurile şi rezultatele sale, evidenţiindu-se 
sprijinul financiar din partea Uniunii precum si cel puţin un afiş 
cu informaţii despre operaţiune (dimensiune minimă A3), 
evidenţiind sprijinul financiar din partea Uniunii, într-un loc uşor 
vizibil publicului. 

4. Va solicitam punerea la dispozitia solicitantului de
finantare a anexelor la contractul de finantare nr. IV
INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ şi nr. VI MATERIALE PUBLICITARE CU
INFORMAŢII PRIVIND FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN PNDR
2014-2020, astfel incat, in calitate de solicitant de finantare sa
putem depune cereri de finantare cat mai corect fondate pe baza
unor documente cunoscute inca de la momentul întocmirii
documentatiei si nu ulterior semnarii Contractelor de Finantare,
evitand astfel dificultatile ce pot aparea in implementare.

2.ln Anexa 12 - Fundamentarea bugetara aferenta punctului 4.1
Bugetul proiectului pe categorii de cheltuieli din Cererea de
finantare, mentionati urmatoarea categorie de cheltuieli: cap.11.5
Cheltuieli de informare şi promovare aferente activităţilor
proiectului respectiv 11.5.1 Cheltuieli cu materiale de publicitate
şi informare.

Va rugam sa detaliati explicit si corelat cu raspunsul Dvs. la pct. 
1, cheltuielile specifice care fac parte din categoria 11.5.1 
Cheltuieli cu materiale de publicitate şi informare, precum si sa 
specificati clar daca solicitantul de finantare este obligat sa 
realizeze aceste cheltuieli in cadrul prezentului apel de proiecte. 
ln vederea fundamentarii cat mai corecte si exacte a bugetului va 
rugam sa clarificati modalitatea de calcul in vederea decontarii 
sumelor aferente cap. 11.9 Cheltuieli generale de administraţie 
respectiv li. 9. 1 Servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii 
poştale şi de curierat) si li. 9.2 Plata utilităţilor (energia electrică, 
apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale). ln 
acest sens va rugam sa ne furnizati metodologia care sta la baza 
verificarii si decontarii acestor cheltuieli precum si exemple 
concrete de calcul a valorilor aferente serviciilor de 
telecomunicatii si utilitati. 

Pentru punctul 2, a se vedea raspunsul corespunzător punctului 1 (lit. a), cu 
menţiunea că beneficiarul va trebui să respecte prevederile contractuale 
referitoare la Materialele şi activităţile de informare de tip publicitar. 

ln cazul cheltuielilor cu utilităţile şi serviciile de telecomunicaţii, pentru care 
facturile se emit lunar, acestea se vor deconta proporţional cu perioada (nr. 
de zile) şi spaţiul utilizat pentru cursuri (m2) raportat la facturile emise de 
furnizorii de energie electrică/agent termic/servicii de comunicaţii pentru 
luna respectivă. 


















