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CAPITOLUL I - Dispozilii generale

1. Cadru leqislativ:

Legea nr. 350/2005 - privind regimul finantirilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitdti nonprofit de interes general (publicati in Monitorul Oficial, partea I

nr. 1 1 281 1 4. 1 2.2005) modifi cati 9i completati;
H.G. nr.71412018 privind drepturile gi obligatiile personalului autoritd[ilor 9i instituliilor
publice pe perioada delegdrii 9i detagirii in alt6 localitate, precum gi in cazul
deplasirii in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare;
ORDIN nr.664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor 9i programelor
sportive, cu modificarile si completarile ulterioare;
O.U.G. nr. 8412008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350i2005 privind regimul
finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes
general (publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr.471126.06.2008):
Legea nr.18212002 privind protectia informaliilor clasificate ;

Legea 54412001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

Legea 69/2000 - legea educatiei fizice gi sportului ,cu modificarile si completarile ulterioare;
HG 518/1995 (*actualizatd*) privind unele drepturi 9i obligalii ale personalului rom6n trimis in
striinitate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
Legea nr. 9812016 privind achizitiile publice, cu modificari si completari ulterioare;
HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achizilie publici/acordului-cadru din Legea nr.

9812016 privind achiziliile publice, cu modificari si completari ulterioare.

2. Scop si definitii:

Art. 1. Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general gi a criteriilor
pentru atribuirea contractelor de finan{are nerambursabili din fonduri publice, acordate de la
bugetul local al Orasului Macin.

Art. 2. in intelesul prezentului ghid, termenii gi expresiile de mai jos au urmitoarea
semnificatie:
a) activitate qeneratoare de profit - activitatea care produce un profit in mod direct pentru o
persoane juridicS;
b) autoritate finantatoare - Consiliul Local al Orasului Macin;
c) beneficiar - solicitantul ciruia i se atribuie contractul de finanlare nerambursabili in urma
aplicdrii procedurii selecliei publice de proiecte;
d) cheltuieli eliqibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finanlarea
nerambursabili, conform Anexei 6 la ghid;
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e) contract de finantare nerambursabi? - contract incheiat, in conditiile legii, intre Consiliul
Local al Orasului Macin in calitate de autoritate finanlatoare 9i beneficiar;
f) finantare nerambursabid - alocatie financiard directi din fonduri publice, in vederea

desfiguririi de cetre persoane fizice sau juridice firi scop patrimonial a unor activitSli

nonprofit care si contribuie la realizarea unor acliuni sau programe de interes public la
nivelul Orasului Macin;
g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de cetre Consiliul Local al Orasului Macin;

h) soticitant - orice persoand fizicd sau juridici fdri scop patrimonial care depune o

propunere de proiect

3. Domeniu de aolicare:
Art.3. Participarea la Programul anual al finanlirilor nerambursabile de la bugetul local al

Orasului Macin este nediscriminatorie, solicitantii care depun propuneri de proiecte
putind fi persoane fizice sau persoane juridice firi scop patrimonial, asociatii ori

iundalii constituite potrivit legii, care activeaze in folosul comunitdlii Orasului Macin 9i
propun desfigurarea unor actiuni sau programe care si contribuie la interesul public local al

Orasului Macin.
Art.4. Prevederile prezentului ghid se aplica pentru atribuirea oricirui contract de finantare
nerambursabili de la bugetul local al Orasului Macin.
Art.s. Categoriile de proiecte pentru care se aplica prezentul ghid sunt pentru urmetoarele
tipuri de activiteti:

- culturale - Anexa 'l 
;

- de educatie civici - Anexa 2;
- in domeniul social - Anexa 3;
- de implementare a programelor sportive de utilitate publici - Anexa 4;

- tineret - Anexa 5;

Art.6. (1) Regimul juridic instituit prin prezentul ghid pentru finantirile nerambursabile nu este

aplicabilS fondurilor speciale de intervenlie in caz de calamitate gi de sprijinire a persoanelor

fizice sinistrate 9i nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.
Art.7. (21 Finantarile nerambursabile nu se acordi pentru activititi qeneratoare de profit 9i
nici pentru activititi din domeniile reglementate de Legea nr.18212002 privind proteclia

informaliilor clasificate, cu modificdrile si completarile ulterioare.
Art.8. Potrivit dispoziliilor legale din prezentul ghid, nu se acordi finantiri nerambursabile
pentru activitili ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu exceptia cazului in
care aceasta reprezinti o componentd indispensabili proiectului, fapt constatat de citre
comisia de evaluare a proiectelor, ulterior analizei documentaliei depuse de aplicant.

4. Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabil5:
Art.g. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanlare nerambursabila sunt:

a) libera concurentd, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana juridici
desfSgoari activitdti nonprofit sau institutia publicd si aibe dreptul de a deveni,
conditiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizdrii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenlial gi a
criteriilor care si faci posibili evaluarea propunerilor 9i a specificatiilor tehnice 9i
financiare pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabili;
c'1 transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesali a informatiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanlare
nerambursabili;
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d) tratamentul eqal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie 9i
a criteriilor pentru atribuirea contractului de finan[are nerambursabili, astfe! Tncit, orice
persoand juridicd ce desfdgoari activiti[i nonprofit sd aibd $anse egale de a i se atribui
contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeagi activitate, urmirind realizarea unui interes
genera!, regional sau local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de
finantare nerambursabil5 de la aceeagi autoritate finantatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilititii destindrii fondurilor nerambursabile
unei activititi a cirei executare a fost deja Tnceputi sau finalizati la data incheierii
contractului de finan[are;
g) cofinanlarea, in sensul ci finanfdrile nerambursabile trebuie insofite de o contribu[ie de
minimum 10% din valoarea totali a finan[irii din partea beneficiarului;
h) anualitatea, in sensul derulirii Tntregii proceduri de finanfare in cadrul anului
calendaristic in care s-a acordat finantarea nerambursabili din bugetul local.

Art.10. Finanfarea se acordi pentru acoperirea pa(iald a unui program ori proiect in baza
unui contract incheiat intre pirti.
Art.l1. Comisia de selecfie 9i evaluare va decide, inainte de procesu! de jurizare, Tn functie
de suma alocati pentru finanldri nerambursabile la nivelul unui exercitiu bugetar, numirul
maxim de proiecte finan[abile pentru acelagi solicitant.
Art.12..Pentru aceeagi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decit o singuri
finantare nerambursabil5 in decursul unui an fiscal.
Art.l3. ln cazul in care un beneficiar contracteazd, in cursu! aceluiagi an calendaristic, mai
mult de o finan[are nerambursabili de la autoritatea finantatoare, nivelu! finantdrii nu poate
depigi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul
autoritifi i fi nan[atoare.

5. Prevederi bugetare:
Att.14. (1) Programele 9i proiectele de interes public vor fi selectionate pentru finanfare Tn

cadrul limitelor unui fond anual aprobat de citre Consiliul Local al Orasului Macin stabilit
potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea gi raportarea
bugetului local.
Art.laQ.l Valoarea finantirii solicitate/proiect se va incadra intre valoarea minimi 9i
valoarea maximd stabilite pentru fiecare domeniu in parte:

Nr.
Crt. Domeniul de activitate finantat

Valoarea finantirii solicitate
Valoarea

minimi/proiect
-lei-

Valoare
maximi/proiect

-lei-
1 Culturale

2 Educafie civici

3 Social

4 De implementare a programelor
sportive de utilitate publicd

5 Tineret

6. Informarea publicd si transparenta decizionali:
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Art.15. Procedurile de planificare 9i executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanterile
nerambursabile. desemnarea membrilor comisiei de evaluare 9i sele4ionare' ghidurile de

atribuire a contractelor de finantare nerambursabila, contractele de finantare nerambursabila
semnate de autoritatea finantatoare cu beneficiarii precum 9i rapoartele de executie bugetara
privind finantirile nerambursabile, constituie informatii de interes public, potrivit dispozitiilor

Legii 544/2OO'1 privind liberul acces la informaliile de interes public.

Capitolut tt - Procedun de solicitare a finanliii
Art.16. Aiibuirea contractelor de finantare nerambursabila se face exclusiv pe baza selectiei
publice de proiecte, procedur6 care permite atribuirea unui contract de finantare

nerambursabile din fonduri publice, prin selectarea acestuia de citre o comisie, cu

respectarea principiilor prevezute in capitolul l.

Art.17. Anual va exista o singuri sesiune de selectie a proiectelor pentru anul bugetar,

exceptie atunci cand nu se atribuie toati suma destinatd in prima sesiune, se va organiza o

a doua sesiune.
Art.18. Procedura de seleclie a proiectelor va cuprinde urmitoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanterilor nerambursabile;

bj publicarea anunlului de participare conform Legii 350/2005, a termenului limita de

depunere $i a intregii documentalii necesare;
c) depuneiea proiectelor la Compartiment Relatii cu Publicul din cadrul UAT Orasul

Macin, in termenul limite stabilit;
d) veriflcarea eligibilitilii, inregistririi Si a indeplinirii criteriilor
tehnicA giflnanciari;
e) evaluarea propunerilor de proiectei

referitoare la capacitatea

f) comunicarea rezultatelor;
g) solutionarea contestatiilor;
h) incheierea contraclului de finantare nerambursabile;
i) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare

nerambursabili prin afigare pe pagina de internet a unitdtii Administrativ Teritoriale la

adresa www.primariaMacin.ro 9i la avizierul propriu al U.A.T Macin, din [,Iacin, str' Florilor

nr.1;
Art.19. Documentatia de solicitare a finantarii, tehnoredactata in limba romana, in format

electronic, se va depune in doua exemplare (original 9i copie fiecare in dosar de plastic),

precum gi in format eleclronic (CD/DVD) la Compartiment Relatii cu Publicul, din cadrul

Frimdriei orasului Macin. Ambele exemplare ale documentatiei de solicitare a finantSrii se

vor introduce intr-un plic sigilat, la care se anexeaz5 scrisoarea de interes (Anexa 7)

Art.20, Propunerea de proiect are caracter ferm 9i obligatoriu din punct de vedere al

continutului gi trebuie se fie semnata, pe propria raspundere, de citre solicitant sau de cetre

o persoana imputernicitA legal de acesta.
Art, 21. Bugetul proiectuluila fi prezentat exclusiv in lei. in cazul in care suma aprobatS nu

coincide cu!uma solicitate, beneficiarul contractului de finantare are obligatia de a depune in
termen de 10 zile de la primirea adresei de aprobare a proiectului, la Compartimentul Relatii

cu Publicul, din cadrul Primeriei Orasului Macin, bugetul modificat, cu respectarea

contributiei de 10% prezentata in bugetul inilial.
An.22.'in vederea organizSrii competitiei de selectionare a proiectelor de finanlare

nerambursabilS, documentatiile previzute la Art. 23 din Ghidul solicitantului se vor depune in
termenul stabilit de citre autoritatea finantatoare prin anuntul de participare.

Art. 23. Documentatia solicitantilor va contine urmitoarele acte:
a) scrisoarea de interes, conform anexei 7;
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b) formularul de solicitare a finanlarii, conrorm anexei 8;
c) bugetul de venituri qi cheltuielial programului/proiectului, conform anexei 9;
d) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli

prevezute;
e) calendarul activitStilor proiectului, conform Anexei 10;
f) declaratia pe proprie rdspundere, conform Anexei 1'l;
g) declaratia de impa4ialitate a beneficiarului, conform Anexei 12;
h) CV-ul echipei de proiect, conform Anexei '13 9i copie dupa actul de identitate al

solicitantului;
i) actul constitutiv, statutul Si certificatul de'inregistrare fiscalS, actele doveditoare ale

sediului organizatiei solicitante 9i actele aditionale, dupa caz;
j) ultimul extras de cont bancar, dar nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii

cererii;
k) certificat fiscal din care sa rezulte ce solicitantul nu are datorii la bugetul local, obtinut

de la Serviciul lmpozite $i Taxe Locale al Orasului de resedinta;
l) situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, inregistrate la

Administratia finantelor publice a Orasului Macini in cazul in care acestea nu sunt
finalizate, se vor depune situatiile aferente exerciliului financiar anterior;

m) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autoriteti publice sau cu
organizatii guvernamentale Si neguvernamentale, daci este cazul;

n) certificatul de identitate sportivd in cazul cluburilor sportive;
o) raport privind activitatea solicitantului in ultimul an (daca nu este nou infiintat);
p) declaratie pe proprie raspundere cA nu face obiectul unei proceduri de dizolvare

sau lichidare ori se afla deja in stare de dizolvare sau lichidare;
q) copia filelor din registrul incasari-plati aferent ultimilor 30 zile in scopul susutinerii

cofinantarii.

Capitotul tll - Criteiite de acordare a finanldrllor nenmbursabile

Art- 24 Vot fi supuse evaluerii numai solicitdrile care intrunesc urmAtoarele criterii generale
de selectionare:

a) documentatia care insote$te cererea contine toate elementele solicitate;
b) programele Qi proiectele sunt de interes public local;
c) promoveaza 9i adauge identitate imaginii Orasului lMacin;
d) este dovedita capacitatea organizatorici $i functionali a beneficiarului finanterii prin:
- experienta in domeniul administririi altor programe 9i proiecte similare;
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfagurarea programului sau proiectului

la nivelul propus;
- experienle in colaborarea, parteneriatul cu autoritetile publice, cu alte organizatii

guvernamentale 9i neguvernamentale din larS 9i din strdinitate, dupA caz.
Art.25. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la CapitolulV, at1. 42
Art.26, Nu sunt selectionate programele sau proiectele aflate in una dintre urmatoarele
situatii:
(1) a) documentatia prezentati este incompleti $i nu respecta prevederile art. '19 gi art. 23
din prezentul ghid;
b) au conturile bancare blocate;
c) solicitantul este cetatean extracomunitar fara viza de munca in Romania
d) solicitantii au prezentat declaratii inexacte la sesiunea anterioare;
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e) solicitanlii nu gi-au indeplinit obligatiile de plate eligibile a impozitelor, taxelor 9i
contributiilor cAtre bugetul stat, bugetul local, precum gi bugetul asigurarilor sociale de stat;
fl furnizeazd informatii false in documentele prezentate;
g) au comis o gravd gregeale in materie profesionala sau nu 9i-a indeplinit obligataile

asumate printr-un alt contract de linantare nerambursabile, in masura in care autoritatea
finantatoare poate aduce ca dovadi mijloace probante in acest sens;
h) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afle deja in stare de
dizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
i) solicitantii nu au prevazut in statutul organizatiei, activitatea corespunzatoare domeniului la

care doresc sa participe;
(2) Comisia de seleclie gi evaluare are dreptul sa ceari solicitantilor prezentarea de

documente suplimentare care dovedesc eligibilitatea in sensul prevederilor alin. ('l ).
(3)Dispoziliile privind capacitatea tehnice 9i economico-financiarA a solicitantilor se

completeaz5 cu prevederile legale in vigoare cu privire la alocarea de finanliri
nerambursabile.

Capitolul lV - Organizarca fi funcrionarea comisiei ds ovaluare 9i selectionare, precum
gi a comisiei de solurionare a contestatiilor

Art.27. Evaluarea gi selectia soliciterilor se va face de catre comisia de evaluare a finanlarilor
nerambursabile.
Art.28. Comisia de evaluare 9i selectionare va avea urmitoarea componenta: pregedinte,

membri ( funclionari din aparatul de specialitate al Primarului) 9i secretar, numiti printr-o

dispozitie a conducatorului unitatii. Comisia este legal intruniti in prezenta a cel putin
jumitate plus unu din membri.
28.1. Pdn dispozilie a Primarului Orasului Macin, cu scopul de a sprijini activitilile de
evaluare gi veriflcare, se pot desemna pe lenga comisia de evaluare specialigti, numiti expedi
cooptali. Expe(ii cooptati pot fi desemnati incd de la inceputul procesului de evaluare sau pe
parcursul acestui proces, in funclie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.
28.2. Dispozitia de desemnare a expe(ilor cooptati trebuie se precizeze atributiile 9i
responsabilititile speciflce ale acestora 9i se justifice necesitatea participirii lor la procesul

de evaluare.
28.3 Atributiile 9i responsabilitelib expetilor ederni cooptati se rezumS, dupA caz, numai la:

a) verificarea gi evaluarea propunerilor tehnice;
b) analiza situatiei flnanciare a solicitantilor de finantare 9i analiza raportului flnal de

activitate al solicitantului fi nantarii:
28.4 Expe(ii cooptati nu au drept de vot, insa au obligalia de a elabora un raport de
specialitate cu privire la aspectele tehnice sau financiare asupra cerora, pe baza expertizei
pe care o detin, i9i exprimS punctul de vedere.
Art.29. Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord intre membrii
acesteia, urmand a se avea in vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii.

Art.3O. Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza gi evalua documentele depuse
de solicitanli individual gi/sau in sedinte comune, insi orice decizie a comisiei de evaluare
trebuie si intruneascd votul a cel putin 2/3 dintre membrii sei.
Art.31. in cazul in care se ajunge in situatia ca prevederile art. 30 si nu fie respectate
datorite unor eventuale divergenle de pareri intre membrii comisiei de evaluare, conducdtorul
autorititii contractante sau, dupa caz, preQedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor

de divergentS, in scopul finaliziriiin timp util a etapei de evaluare a proiectelor 9i de stabilire
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a proiectelor cdstigatoare. in cazul in care comisia de evaluare nu ajunge la un acord,
decizia finali se adopti cu votul majoritd[ii membrilor sii.
Art.32. Comisia de evaluare are obligafia de a stabili care sunt clarificirile 9i completirile
formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecarui proiect, precum gi perioada
de timp acordati pentru transmiterea clarificirilor. Comunicarea transmisd In acest sens
citre solicitantul de finan[are trebuie si fie clari, precisi 9i si defineasci in mod explicit 9i
suficient de detaliat ?n ce constd solicitarea comisiei de evaluare.
Art.33. Membrii comisiei de evaluare pot acorda consultan!5 doar in vederea in[elegerii
cerin[elor prezentului Ghid.
Art.34. Fiecare membru al comisiei va semna o declara[ie de impa(ialitate. Secretarul
comisiei nu are drept de vot.
Art. 35. in componen[a comisiei de solulionare a contesta[iilor nu pot fi numili membrii care
au fdcut parte din comisia de selec[ie. Membrii comisiei de solulionare a contestatiilor sunt
numi[i prin dispozitie a conducatorului UATO Macin.
Art. 36. Contestafiile se depun in termen de maximum 3 zile lucritoare de la data aducerii
la cunogtin[a solicitanlilor a rezultatului selec[iei.
Art. 37. Contestafiile se solufioneazi in termen de maximum 5 zile lucritoare de la data
expirdrii termenului pentru depunerea contestatiilor.

Capitolul V - Procedura evaludrii gi selecliondrii proiectelor

Art.38. Documenta[iile de solicitare a finan[irii vor fi comunicate de urgenfd, pe misura
Tnregistririi, secretariatului comisiei de evaluare gi selec[ionare. Secretariatul comisiei nu va
accepta documenta[iile inregistrate dupi termenul limiti corespunzitor sesiunii de finan[are.
Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate.
Art.39. Documenta[ia de solicitare a finanfdrii este analizati de citre membrii comisiei de
evaluare gi selec[ionare in termenul stabilit prin anuntul de participare 9i va fi notati potrivit
criteriilor de evaluare.
Art.40. Comisia de evaluare gi selecfionare Tnainteazi procesul verbal de stabilire a
proiectelor cigtigdtoare la procedura de selectie, in vederea Tncheierii contractelor privind
alocarea sumelor din bugetul local.
Art.4l Tn termen de maxim 15 zile calendaristice de la data incheierii selec[iei, secretarul
comisiei comunicd in scris aplicanfilor, rezultatul selec[iei, precum gi fondurile propuse a fi
alocate.
Art.42. Evaluarea proiectelor se face in doui etape:

l. Verificarea documentatiei gi a condifiilor de eligibilitate, conform listei de verificare:

Lista de verificare
(se va completa de citre comisia de evaluare)

DATE ADMINISTRATIVE
Numele solicitantului
Statut leqal
Data infiintirii orqanizatiei
Partener Nume:
Titlul propunerii
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Conditia de eliqibilitate DA NU
1. Termenul limita de depunere a fost respectat
2. Solicitantul este eligibil, conform cerintelor din Ghidul solicitantului

3. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finantare nerambursabili
publicat pentru aceasti sesiune de selectie
4. Propunerea este redactata in limba romind
5. Bugetul este inclus in propunere, prezentat in formatul prevazut in Ghidul
solicitantului, exprimat in lei gi conform cu prevederile din Cererea de
finantare (Anexa 8)
6. Valoarea finan[drii solicitate se incadreazdin limitele stabilite

7. Declarafiile solicitantului au fost completate gi semnate

8. Contributia solicitantuluieste de minim 10% din valoarea totals a proiectului
9. Documentele suport cerute sunt atagate (cele enumerate in Ghidul
Solicitantului)
10. Proiectul are legaturi cu un sector sau un domeniu de activitate
acooerit de proqram

Comisia de evaluare are dreptul de a solicita prezentarea de documente suplimentare
care dovedesc el ig ibilitatea sol icitanti lor de finanfare.

It. Evaluarea calitifii propunerilor de proiect gi evaluarea financiari:
Toate cererile selectionate in urma primei etape de selectie sunt supuse evaluarii pe baza
urmatoarei grile-cadru de evaluare:
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Griterii de evaluare Punctaj
maxim

l. Relevanfi si coerenti 25

1.1. Cat de convingitor este descrisi problema abordatd ? 5

1.2. Cil de relevante sunt obiectivele proiectului in raport cu problema descrisi ? 5
1.3. Cat de clar definit Si strategic este ales grupul/ qrupurile tinti ? 5
1.4. in ce mdsurd proiectul conline elemente specifice care adaugi valoare (ex. solulii inovatoare,
modele de punere ln practicS, continuarea uneitraditii, etc.)

5

1.5. In ce mdsurd tema proiectului se incadreazi in priorititile de dezvoltare locald stabilite de
cdtre Consiliul Local ?

5

2. Metodologie 25
2.1. Cil de necesare, realiste gi coerente intre ele sunt activititile proouse in cadrul oroiectului ? 5
2.2. Cal de clar gi realist este calendarul activititilor? 5
2.3. Cal de coerente sunt activitdlile propuse cu obiectivele proiectului ?
(coerenld=obiective-activitdti-rezultate-impact in rdndul qrupului tintd si al comunitdtii)

5

2.4. Cil de coerente sunt rezultatele proqnozate ale proiectului cu activititile oroouse ? 5
2.5. Cil de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect ?
Notd: dacd nu existd parteneri, acest punctaj va fi de 1

5

3. Durabilitate 10
3.1. In ce misuri proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/ grupurilor tinti ? 5
3.2 In ce mdsurd activitdtile proiectului vor putea fi continuate 9i dupd incheierea acestei finanliri
?

3

3.3. Tn ce misuri proiectulcon[ine potentiale efecte multiplicatoare ?
(devine model pentru alte proiecte)

2

4. Buget si eficacitatea costurilor 28
4.1. ln ce misuri bugetul este clar, realist si detaliat pe capitole de cheltuieli ? 5
4.2. in ce mdsuri sunt necesare cheltuielile estimate in raport cu activitilile propuse pentru
imolementarea oroiectului ?

5

4.3. Cuantumul contributiei proprii: 18
- 1O - 15o/o 3
-15-25o/o 4
- 25 - 5oo/o 5
- peste 50% 6
5. Capacitatea manaqeriala si cunostintele de specialitate: 12
5.1. Experienta manaqeriala a aplicantului in domeniul respectiv 4
5.2. Cunostintele de specialitate ale aplicantului (cunoasterea problemelor vizate) 4
5.3 Capacitatea manageriala curenta a aplicantului (incluzand echipa de proiect si abilitatea de a
qestiona buqetul proiectului)

4

Punctaj maxim 100

Notd : Nu poate fi luat in considerare spre finanlare un proiect care nu a intrunit un
minim de 50 de puncte.

Capitotul Vt -incheierea contractului de finanlare
Art.43. Contractul se incheie intre Consiliul Local al Orasului Macin gi solicitantul selectionat,
in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data publicirii, Tn mass-media locald 9i
afigdrii la sediul Primiriei 9i, dupi caz, pe pagina de internet a U.A.T. Orasul Macin, a
rezultatului sesiunii de selectie a proiectelor.
Art. 44. Dacd in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicerii rezultatului,
solicitantul nu se prezinte la - U.A.T Orasul Macin pentru incheierea contractului de
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finanlare, se consideri ce oferta finanlatorului nu a fost acceptate, iar proiectele in cauzi se
elimind de la finantare.
Art.45. Daca suma solicitati nu coincide cu suma aprobate, la semnarea contractului,
reprezentantul organizatiei finanlate va prezenta bugetul 9i devizul reficut.

Capitolul Vll - Procedura privind derularea contractului de finantare
Art.46. Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate in baza unui contract de finanlare
nerambursabila numai in misura in care au fost considerate justificate 9i oportune de cdtre
comisia de evaluare 9i seleclie gi care vor fi contractate in perioada executirii contractului.
Art.47. Categoriile de cheltuieli eligibile gi neeligibile sunt cuprinse in Anexa nr. 6 la prezentul
ghid.
Art.48. Autoritatea finanlatoare gi beneficiarul pot stabili in contractul de finantare
nerambursabilS ca plitile citre beneficiar se se faca in trange, in raport cu faza proiectului 9i
cheltuielile aferente, in funclie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata gi evolutia in
timp a activitetii finantate ori de costurile interne de organizare gi functionare ale
beneficiarului.
Art.49. Cu exceplia primei trange, finanlarea pentru o tranga aferenti unei etape urmitoare
a programului sau proiectului se acordi numai dupi justificarea utilizirii trangei anterioare
prin depunerea rapoartelor intermediare 9i a documentelor justificative.

Art.50. Prima trangi (avans) nu poate depigi 30% din finanlarea acordate, iar ultima trangi
de 10% din valoarea finan!6rii nerambursabile.
Art.51. Suma avansata gi nejustificate prin raportiri intermediare depuse in timpul deruldrii
contractului se returneaze citre Autoritatea Finantatoare.
Art.52. Pentru proiectele care presupun activiteti previzute in luna decembrie, data limitd de
depunere a raportului final este 15 decembrie.
Art.53. Autoritatea finantatoare i9i rezervi dreptul de a face verificiri atAt in perioada

derulSrii contractului de finanlare nerambursabild, cat gi ulterior validirii raportului final, in
scopul completirii dosarului flnantirii nerambursabile.
Art.54. Autoritatea contractantd poate suspenda, cu notificare scrisi, in intregime sau parlial,
plata, in cazul nerespectirii de cdtre beneficiar a oricireia dintre obligaliile sale contractuale

9i si procedeze la verificarea intregii documentalii privind derularea proiectului finantat 9i
utilizarea finanlirii.
Art.55. Atunci cand, pentru indeplinirea obligaliilor contractuale, beneficiarul achizilioneaz6,
din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau servicii, procedura de achizitie este
cea prevazuti Legea nr. 98/20'16 si de H.G. nr. 395/2016, cu modificirile 9i completirile
ulterioare.

Capitolul Vlll - Procedura de control gi raportare
Art.56. Pe parcursul derulirii contractului, solicitanlii care au primit finantare au obligatia si
prezinte Primariei Orasului Macin urmitoarele raporteri:

- rapofteri intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricerei trange intermediare,
in vederea justificirii trangei anterioare;
- raportare finaE: depuse in termen de 15 zile calendaristice de la incheierea activititii.

Pentru proiectele care presupun activitili prevdzute in luna decembrie, data limitd de depunere
a raportului final este 15 decembrie; raportul va cuprinde in mod obligatoriu justificarea

cheltuielilor la nivelul intregului proiect, cuprinzind at6t finanlarea proprie cAt 9i contribulia din
partea Primariei Orasului Macin.
Raportirile vor fi intocmite in conformitate cu Anexa 15 din Ghidul solicitantului gi vor fi
depuse pe suport de hdrtie (in dosar de plastic) fiind inso[ite de documentele justificative
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pentru cheltuielile efectuate, la Compartimentul Relatii cu Publicul din cadrul U.A.T Orasul
Macin.
Acestea vor fi depuse cu adresa de inaintare, intocmite conform Anexei 14 din Ghidul
solicitantului, la Compartimentul Relatii cu Publicul din cadrul U.A.T Orasul Macin.
Art.57. Comisia de evaluare gi selectie va stabili durata contractelor de finanlare astfel incat
si asigure derularea procesului de finantare a contractului 9i de decontare a ultimei tran9e in
anul calendaristic in care s-a acordat finantarea, dar nu mai tarziu de 15 decembri€.

Art.58. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urmetoarele documente:
a) pentru solicitarea avansului la semnarea contractului (daca este cazul) respectiv a primei
trange, beneficiarul depune la U.A.T Orasul Macin o cerere de alimentare de cont.
Documentele financiare justificative sunt prezentate in Anexa 6 la Ghidul solicitantului.
Documentele justificative de mai sus vor fi prezentate in copie certificati de beneficiar prin
semnAturA 9i Stampild cu mentiunea 

"9.9.8&Il!_gg_9dg 
j.!.e!.g.[.:

Pentru achizitiile mai mari de 132 5'19 lei in cazul achizitiilor de produse sau servicii si
441730lei in cazul achizitiei de lucrari se va face dovada indeplinirii procedurilor prev5zute
de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cazuri in care se va prezenta dosarul
achizitiei.

Pentru achizitiile directe (sub pragurile mentionate mai sus) se va face dovada realizerii
unui studiu de piata din care a rezultat sivaloarea estimata a achizitiei.

Data documentelor iustificative trebuie se fie in concordante cu perioada
desfdsurerii activitetibr Drevdzute in proiect.

Art.59. Autoritatea finantatoare i$i rezervi dreptul de a face verificeri, atat in perioada
derularii contractului de finantare nerambursabild, cat Si ulterior validerii raportului final.
Art.60. Contractele de finantare nerambursabile vor prevedea, sub sanctiunea nulitetii,
calitatea Cu4ii de Conturi de a exercila controlul financiar asupra derularii activitilii nonprofit
finantate din fondurile publice.
Art.61. Regimul de gestionare a sumelor finantate 9i controlul financiar se realizeaze in
conditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de catre compartimentele de
specialitate/auditorii independenti/comisii de evaluare. Dosarul complet continand raportul
flnal al proiectului trebuie pistrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual
audit ulterior.

CapitoluI lX - Sanctluni
Art.62. Contractele de finantare pot fi reziliate de plin drept, fire a fi necesard interventia
instantei de judecati, in termen de l0 zile calendaristice de la data primirii notificerii prin care
pe(ii in culpa i s-a adus la cunoitinti ci nu $i-a indeplinit din culpi obligaliile contractuale.
Notiticarea va putea fi comunicata in termen de'10 zile calendaristice de la data constatarii
neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligalii contractuale.
Art.63. ln cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale din
culp5, beneficiarul finantdrii este obligat in termen de 15 zile calendaristice si returneze
ordonatorului principal de credite sumele primite, care nu sunt justillcate sau utilizate nelegal,
cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finanlerii altor programe gi
proiecte de interes public.
Art.64. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului din culpa beneficiarilor
finantirii, acegtia daloteaze dobAnzi 9i penaliteti de intarziere, conform legislatiei privind
colectarea creantelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.
Art.65. Nerespectarea termenelor $i a prevederilor din contract duce la pierderea trangei
finale precum $i la interzicerea participirii pentru obtinerea finanleriiin urmitorul an.
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Capitolul X - Dispozilii finale
Art.66. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legatur6 cu procedura de
seleclie sau derularea contractelor de finantare se va transmite de citre solicitantii finanlirii
sub forma de document scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul predirii.
Art.67. Prezentul Ghid se completeazi cu prevederile legale in vigoare.
Art.68. Prevederlle Ghidului vor fi aplicate tuturor finanterilor nerambursabile acordate din
bugetul local.
Art.69. Anexele urmetoare fac parte integrante din prezentul Ghid:

Anexe in vederea aplicerii:
Anexa 7 - Scrisoarea de interes
Anexa 8 - Cerere de finantare
Anexa 9 - Bugetul de venituri 9i cheltuieli
Anexa 10 - Calendarul activitalilor
Anexa 11 - Declaralia pe propria rdspundere a beneficiarului
Anexa 12 - Declaralia de impa(ialitate a beneficiarului
Anexa 13 - CV-ul solicitantului/ echipei de proiect

Anexe privind cheltuielile eligibile 9i domeniile de activitate:
Anexa 1 - Categorii de obiective pentru domeniile culturale
Anexa 2 - Categorii de obiective pentru domeniul educatie civicd
Anexa 3 - Categorii de obiective pentru domeniul social
Anexa 4 - Categorii de obiective pentru domeniul sport
Anexa 5 - Categorii de obiective pentru domeniul tineret
Anexa 6 - Cheltuieli eligibile 9i neeligibile

Anexe privind incheierea 9i derularea proiectului:

Anexa 14 - Adresa de inaintare a raportului intermediar sau final
Anexa 15 - Formular pentru raport5ri intermediare 9i finale
Anexa 17 / 18 - Modele de documente justificative
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ANEXA,I

Categorii de programe/proiecte pentru activitetile culturale

Consiliul Local considera importanta $i oportune sprijinirea culturii prin finantarea unor proiecle

care i$i propun:

- cregterea accesului cetitenilor la actul cultural;

- formarea publicului, rie el spectator/vizitator/cititor;

- sprijinirea tinerelor talente;

- otganizarea unor evenimenle culturale inovatoare, inedite, realizate in spatii alternative;

- promovarea cooperirii cullurale la nivel local;

- pdstrarea ii promovarea patrimoniului gitraditiei culturale;

- mentinerea caracterului multietnic si multicultural speciric Orasului Macin;

- dezvoltarea coopererii culturale internationale;

- promovarea valorilor culturale locale in circuitul cultural national, regional Si internalional;

- cre$terea graduluide consum a culturii scrise gidezvollarea posibilitatii de autoexprimare;

- cre$terea gradului de implicare a cetelenilor in muzice, dans, teatru, a(e vizuale $i arte

plastice;

- cregterea nivelului de informare cu privire la valorile traditiei, istoriei, Stiintei $i artei locale.

Pentru atingerea acestor obiective, Consiliul Local Macin a identificat urmdtoarele genuri de
activitrti:

- organizarea de simpozioane, dezbateri Siintalniri cu personalitati gtiintifice 9i culturale;

- organizarea de expozitiide art5, de carte, istorice, numismatice, Iilatelice, documentare;

- punerea in scene sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzica, dans, film,

interdisciplinare sau pluridisciplinare;

- editarea deca(i 9i publicatii;

- organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestari culturale ln tar6 gi in streinatate;
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ANEXA 2

Categorii de proiecte de educatie civici

Consiliul Local Macin consideri importanta 9i oportune dezvoltarea unei atitudini

civice prin flnanlarea unor proiecte care ili propun:

- crearea gi dezvoltarea unui spirit de intelegere intre oameni;

- cresterea gradului de informare gi sensibilizare asupra vietii comunitdtii 9i dezvoltarea unei

atitudini civice;

- intensificarea relaliilor de parteneriat dintre institutiile de invetemant 9i alti actori sociali;

- promovarea ideii de voluntariat 9i crellerea numerului de voluntari;

- facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanti in vederea dezvoltarii spiritului

anlreprenorial gi a dezvofterii carierei;

- congtientizarea necesitilii de implicare in procesul de luare a deciziilor in randul tinerilor;

- cregterea implicerii tinerilor in organizarea de proiecte 9i activitati extracuriculare.
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ANEXA 3

Categorii de proiecte in domeniul social

Proiecte care vizeaze:

- activititi de identilicare a nevoiisociale individuale, familiale 9i de grup;

- activiteti de informare despre drepturi 9i obligatii;

- actiuni de congtientizare $i sensibilizare socialS;

- campanii de promovare a sendtdtii (antitutun, antialcool, antidrog);

- mesuri 9i acliuni de sprijin in vederea mentinerii in comunitate a persoanelor in dificultate;

- activitati gi serviciide consiliere pentru eradicarea violenteiin familie;

- m;suri gi activitati de organizare gi dezvoltare comunitare ?n plan social pentru incurajarea

participerii 9i solidarititii sociale;

- orice alte mSsuri gi actiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de

dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala.
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ANEXA 4

Categorii de proiecte / actiunisportive / activiteti de implementare a programelor
sportive de utilitate Publicd

A, Promovarea sDortului de performanti:
Scop: valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregetire,

competilie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau oblinerea
victoriei.
Obiective:
- dezvoltarea activitatii sportive pe plan localiudetean, nationalsau internalional, dupe caz;
- asigurarea reprezentdrii pe plan local, judetean,national sau international, dupa caz.

B. Sportul pentru toti:
Scop: practicarea spo(ului pentru sanatate, educalie, recreere, ca parte integranta a
modului de viat5, in vederea mentinerii sandtdtiia individului 9i societ5tii.
Obiective:
- atragerea populatiei de toate varstele in activitali de practicare a spo(ului penlru sanetate
gi recreere;
- mentinerea ga valorificarea tradiliilor in domeniul sportului.

C. Sportul scolar:
Scop: practicarea sportului in invatamentul preuniversitar.
Obiective:
- promovarea valenlelor educative ale sportului;
- initierea gi organizarea de programe 9i actiuni de atragere a elevilor la practicarea sportului;
- spruinirea sau organizarea, dupd caz, a competiliilor locale ale reprezentativelor unititilor 9i
institutiilor de invelemanl.

D. SDortul universitar:
Scop: practicarea sportului in invatemantul universitar.
Obiective:
- promovarea valentelor educative ale sportului;
- initierea 9i organizarea de programe $i acliuni de atragere a studentilor la practicarea

sportului;
- mentinerea 9i valorificarea traditiilor in domeniul sportului.
- sprijinirea sau organizarea, dup6 caz, a competitiilor locale ale reprezentativelor unitatilor 9i
instituliilor de invetdmantul superior.
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ANEXA 5

Categorii de proiecte pentru tineret

a) Cregterea gradului de informare a tinerilor cu privire la beneficiile unui stil de viatA

sanatos;

b) Prevenirea consumului de droguri licite si ilicite in randul tinerilor;

c) Cresterea gradului de informare si educare a tinerilor privind planmcarea familiala si a

bolilor cu transmitere sexuala:

d) Petrecere timp liber si sport .
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ANEXA 6

CATEGORII DE CHELTUIELI

lnchirieri: echipamente, seli de activitati (seminarii, cursuri, expoziliietc.);
Onorarii, fond premiere: (in limita a 15o/o din valoarea eligibila a proiectului);
Transport: bilete gi abonamente transport, transport echipamente gi materiale, bonuri de
benzina. Transportul se va realiza pe cat posibil cu cele mai ieftine mjjloace de transport, la
clasa a doua;
Cazare gi masar: cazarea 9i masa aferente persoanelor implicate in derularea proiectului
intr-un hotel de max. 3 stele (cazarea se va realiza conform HG 1860/2006);
Consumabile: hanie, loner, cartu$ imprimante, markere (necesare implementarii
proiectului), materiale sanitare gi incontinenta2, materiale de igiena personala3;
Echipamente de birotica, in mesura in care acestea sunt necesare echipei de proiect
pentru desfagurarea activitdtilor prevdzute in proiect 9i nu pot fi asigurate de cetre
beneficiar din resurse proprii;
Servicii: orice activitate prestate de o persoani juridica sau fizica, care nu se
incadteaze la categoria onorarii. (ex.. transport, catering, traduceri autorizate,
tehnoredactare, developeri filme foto, montaje filme, reparatii, lntretinerea aparatuii etc.)
Administrative': ap5, canal, electricitate, comunicatii, gaze, costuri de incSlzire (se
vor deconta cheltuieli administrative doar pentru proiectele din domeniul social, in limita
a 25ok din valoarea eligibila a proiectului);
Tiperituri: pliante, brosuri, afi9e, ca4i, cataloage, albume, etc.;
Publicitate Publicitate / actiuni promotionale ale proiectului: ( costuri legate de diseminarea
informaliilor despre proiect, realizarea unei pagini web, materiale promotionale, etc.) - maxim
7% din bugetul proiectului;
Alte costuri: tot ceea ce nu se incadreaza in categoriile mai sus mentionate, dar care
se justifica pentru activitatile proiectului.

Cheltuieli neeliqibile:
Achizilii de terenuri, cladiri Si mijloace de transport;
Transportulin regim de taxi;
Cartele de telefon;
Bauturi alcoolice gi tutun, room service 9i minibar;
Reparalii, intrelinerea echipamentelor inchiriate;
Cheltuieli de personal.

1in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1860/2006, cu modilicerib gi completarile ulterioare.
Pentru deplaserib externe, se va urmari respectarea prevederilor H.G. nr. 518/10.07.'1995,
gu modificerib $i completarile ullerioare.
:Doar pentru proieclele sociale.
:Doar pentru proiectele sociale.
" Exclusiv proiectelor sociale.

Nola: ln cazul achizitiei de echipamente, se vor furniza informatii cu privire la necesilatea
inlocuirii/cumparirii de noi echipamente 9i se va prezenla modul de utilizare a aceslora in

cadrul proiectului
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LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

l. Documente justificative pentru validarea cheltuielilor:

f. inchirieri de spalii gi aparaturi
Pentru organizarea de consfituiri, conferinte, analize anuale, intruniri cu caracter metodic,
schimburi de experienta gi alte actiuni similare, pot fi inchiriate spatii, instalatii (de
sonorizare, de traducere simultani), aparaturi audio-video, calculatoare gi echipamente
periferice 9i alte bunuri necesare desfiguririi acliunilor.
Pentru justificarea cheltuielilor, beneficiarul finanlirii nerambursabile trebuie sd prezinte
autoritilii finantatoare urmatoarele documente:
- contractul incheiat cu furnizorul de astfel de servicii in baza Legii nr.98/2016 cu

modifi carile 9i completirile ulterioare;
- 'factura fiscal6;
- proces verbal de receptie;
- ordinul de platd sau chitanta din care rezulti plata facturiig
- extras bancar.
2. Onorarii/fond de premiere
Onorarii: se incadreazi in categoria onorarii orice activitate prestati de o persoand fizica
(artist, expert, lector, formator, etc.) angajati si desfigoare o activitate in cadrul proiectului
(cu exceplia persoanelor din echipa de proiect).
Pentru justificarea onorariilor care se acordd participanlilor la diverse acliuni intreprinse in
cadrul deruldrii proiectului, se vor prezenta gtatele de platd intocmite cu respectarea
prevederilor legale in vigoare gi copii dupd ordinele de plati din care sd rezulte plata
obligaliilor citre buget.
Fond de premiere: pentru justificarea cheltuielilor ocazionate de organizarea unei acliuni
care si aibd ca finalitate acordarea unor premii penhu participanti, beneficiarul finantirii
nerambursabile va prezenta:
- regulamentul de acordare a premiilor, din care sa rezulte condiliile de acordare gi
cuantumul premiului pe care il va primi fiecare participant;
- Statul de platd, care si cuprindi: numele gi prenumele persoanelor premiate, suma
acordati, impozitul retinut conform reglementarilor in vigoare (Codul fiscal), suma neti
primiti, buletin - serie 9i numir, CNP, semnatura persoanei beneficiare, aprobarea
persoanelor care raspund de implementarea proiectului, intocmit conform modelului prevazut
in Anexa '1 5 la Ghidul solicitantului.
3. Transport:
Reprezentantii beneficiarului de finanlare nerambursabili pot beneficia conform HG
1860121 .12.2006 de decontarea cheltuielilor de transport efectuate, in cazul ?n care acestea
sunt necesare pentru ducerea la indeplinire a obiectivelor proiectului finantat de autoritatea
finanlatoare:
50 pe calea ferati, pe orice tip de tren, dupi tariful clasei a ll-a, pe distanle de p6nd la

300 km 9i dupi tariful clasei l, pe distante mai mari de 300 km;

4O cu mijloace de transport in comun auto, dupd tarifele stabilite pentru aceste mijloace
sau cu mijloacele de transport auto ale beneficiarului de finantare nerambursabild, cu
incadrarea in consumurile de combustibil, potrivit legii;

IDO cu autoturismul proprietate personali, in cazul in care nu se pot utiliza mijloacele de
transport prevazute la lit. a si b.

JI



Dacd deplasarea se face cu autoturismul apa(inend beneficiarului finanldrii nerambursabile,
justiflcarea cheltuielilor se va face in baza foii de parcurs care trebuie se cuprinda
urmitoarele elemenle: destinalia deplaserii, distanta in km, consumul normat, consumul
efectiv.
ln cazul in care deplasarea se face cu autoturismul proprietate personalS' pe ordinul de

deplasare se va face menliunea "Se aprobe deplasarea cu magina proprietate personale", iar
apobarea va fi facute de catre persoana responsabilS cu implementarea proiectului.

Posesorul autoturismului va primi in acest caz contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100 km
parcurgi. Daca pentru aceeagi actiune se deplaseazd pand la 3 persoane, nu se va accepta
deplasarea cu magina proprietate personale pentru fiecare persoana - contravaloarea celor

7,5 litri carburant la 100 km parcurgi se va acorda unei singure persoane.

in cazul deplasarilor in strainatate se va urmiri respectarea prevederilor HG 5'18/10.07.1995,
pentru justiticarea cheltuielilorfiind prezentate urmetoarele documente:

a) invitatia primita din partea unei organizatii sau a altor parteneri externi;
b) documente din care si rezulte plata anumitor cheltuieli cum ar fi: costul

transportuluiin trafic international, cel intre localitilile din tara in care personaluligi
desfagoara activitatea precum gi pe distanta dus-intors dintre aeroport sau gare $i

locul de cazarei
c) comisioane gi taxe bancare, cheltuieli pentru oblinerea vizelor de intrare in lara

respectivS, cheltuieli pentru rezervdri de locuri in hotel sau de rezervari de locuri in
mijloacele de transport ;

d) costul transportului documentatiilor, materialelor sau obiectelor necesare
indeplinirii obiectivului proiectului.

in cazul in care are loc o deplasare a unui grup de persoane gi se doregte ca deplasarea
acestuia sa se fac6 cu un microbuz sau autocar, pentru justiflcarea cheltuielilor se vor
prezenta urmatoarele: factura IlscalS 9i chitanla sau ordinul de plat5

Pentru decontarea cheltuielllor de transport se intocmeste un referat prin care se justiflc
necesitatea acestor cheltuieli gi se anexeazi lista nominale semnatd de persoanele

beneficiare.

4. Cazare gi masa
Decontarea cheltuielilor de cazare se va face in baza documentelor justificative (facture,

ordin de plati sau chitant5), cu respectarea prevederilor HG 1860/2006 pentru deplaserile in

tara li cu respectarea prevederilor HG 518/1995 pentru deplasarib in strainitate. Se accepte
decontarea cheltuielilor de cazare in structuri de primire turistice in limita tarifelor practicate
in structurile de trei stele. Se iau in considerare la stabilirea cheltuielilor de cazare: taxa de
parcare, taxa de statiune gi alte taxe prevazute de lege.
lvlasa se deconteaza in cuantum de 17 lei/zilpersoanS.

Pentru decontarea cheltuielilor de cazare $i masd se intocmelte un referat prin care se
justiflca necesitatea acestor chettuieli gi se anexeaze lista nomjnal5 semnate de persoanele
benericiare conform anexei 18la Ghidul solicitantului.

5. Consumabile: decontarea cheltuielilor se va face in baza documentelor justificative:

factura, chitanta sau ordin de plate, nota de receptie $i bon de consum.

J.),



6. Echipamente de biroticA: decontarea cheltuielilor se va face ?n baza documentelor
justificative; factura, chitanti sau ordin de plata gi not; de receplie.
7. Servicii: transport, catering, traduceri autorizate, tehnoredactare, developari filme foto,
montaje filme, reparatii, intretinerea aparaturii elc..
Decontarea cheltuielilor se va face in baza documentelo. justificative: factura fiscali, bon de
benzine, proces verbal de receptie/nota de receptie, chitanla sau ordin de plate.
8. Administrative: decontarea cheltuielilor se va face in baza documentelor justificative:
factura, chitanta sau ordin de plate.
9. Tipirituri: pliante, broguri, afiie, cirli, cataloage, atbume, etc.i
Penlru decontarea cheltuielilor vor fi prezentate urmatoarele documente: factura fiscali.
chitanta sau ordin de plat5, nota de receptie 9i bon de consum.
10. Publicitate:
Beneficiarii de finanlari nerambursabile pot utiliza fondurile alocate gi pentru actiuni
promolionale 9i publicitare ale proiectului, constand in: anunturi publicitare, spoturi audio-
video, etc. Documentele care vor fi prezentate pentru justificarea unor asemenea cheltuieli
sunt: factura fiscale, chitanla sau ordinul de plate, copie dupd anuntul publicitar, caseta gi
graflcul de diluzarc a spotului audio-video parafat de societatea media care a efectual
difuzarea.'11. Alte cheltuieli;
Pentru decontarea altor chelluieli se va
acestor chelluieli $i se va anexa. dace
be nellciare.

intocmi un referat prin care se justifica necesitatea
este cazul, lista nominald semnalS de persoanele

ll. Documente justificative pentru activitiitile desfigurate
Documente privind realizarea masurilor de informare gi publicitate:

- 1 exemplar din pliantul/brogura/afigul realizat;
- copii ale articolelor, anunlurilor aparute in pres6, interviuri radio/tv;
- fotografiidin care se reiasi amplasarea afigelor;
- fotografii delalocul de desfdgurare a activitetilor derulate in cadrul proiectuluii
- fotografiicu obiectele inscriptionate 9i produsele achizitionate.

Documentele justificative vor fi transmise in copie, avend pe liecare pagini mentiunea
"Conform cu originalul", semnetura coordonatorului proiectului gi gtampila.

Or)o<5



ANEXA 7

U.A.T Orasul MACIN
Str. Florilor, nr. 1

Scrisoare de interes

Ca urmare a anuntului de participare privind organizarea selectiei publice a proiectelor

care vor beneficia de finlnlare nerambursabili din bugetul local al Orasului Macin pe anul

,inbazaLegiinr.350din2decembrie2005privindregimulfinanlerilor
neram-bursabile din fonduri publice alocate pentru activitili nonprofit de interes general,

Asociatia/FundalialOrganizalialPersoana fizicA-, cu

sediul/domiciliul in localitatea-, str'-, nr.-,
tel.-, reprezentatd prin doamna/domnul-, avdnd

tunclia oe_, ne exprimim interesul de a participa, in calitate de solicitant, cu

proiectul- la procedura de selectie organizatd pentru domeniul:

CATRE,

tr cultura

D sport

fl tineret

tr educatie

tr social

Solicitantul,

(numele, prenumele 9i functia)

Data completdrii Semnitura

2h



ANEXA 8

Formular de cerere de finantare
(Orice modificare in textul original al formularului atrage dupd sine respingerea cererii)

A) Aplicantu!

1. Solicitant:
Numele complet:
Denumirea abreviat5:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Cod fiscal:
Fax:

2. Date bancare:
Denumirea bincii:
Numdrul de cont:
Titular:

5. Descrierea activitdfii, a resurselor gi a obiectivelor solicitantului. Descrierea
in scrierea si manaqementul

Numele complet:
Tel./Fax:
E-mai!:

Numele complet:
Tel./Fax:
E-mail:

2f



B) Proiectul:

6. Titlul proiectului:

7. Locul desfiguririi proiectului(localitate):

8. Durata proiectului: de la p6ni la

9. Rezumatul proiectului (maxim 30 rinduri), structurat astfel:
Titlul:

Scopul:

Obiectivele proiectului

Grupuri tinti, beneficiari

Activitiifile principale

Calendarul activiUitilor

Rezultate estimate

'10. Rezultatele: rezultate prognozate 9i impactul proiectului, mijloace de monitorizare 9i
evaluare a rezultatelor;

11. Echipa Proiectului;

12. Partenerul Cii) proiectului (daci este cazul):

- scurtd descriere a derulate in de citre max 10 r6ndu

l3.Valoarea totali a proiectului:

14. Suma solicitati de la autoritatea finan[atoare:

'15. Ordinea de prioritate: in cazul in care ati aplicat penhu mai multe proiecte la acesti
rundi, vi rugam sa precizali ordinea importantei lor pentru dumneavoastri, lu6nd in
considerare procedura de aplicare.

Semnetura reprezentantului legal Semnetura coordonatorului de proiect

$tampila institutiei / organiza!iei

!-6

- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site);



Data:

Organizafia/ /Persoana juridicd

Proiectul

Bugetul de venituri gi cheltuieli

ANEXA 9

Perioada 9i locul desfigurdrii

1

La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei fizice
saujuridice care acorda finanlare4 inclusiv datele de contact (sediu, cod fiscal, telefon, fax, ernail, reprezentant legal)

oBSERVAItI

VENITURI-TOTAL, diN
care:

Contributia beneficiarului

Finanfare nerambursabili din

CHELTUIELI.TOTAL, diN
Gare:

Alte cheltuieli (se vor

TOTAL

e+



* Detalierea cheltuielilor cu evidenlierea surselor de finanlare pe fiecare categorie de
cheltuiald:

Pregedintele organizafiei Responsabilul financiar a! organizafiei
(numele, prenumele gi semnitura) (numele, prenumele gi semnitura)

Data: $tampili:

t)

Nr crt Categoria
bugetari

Contributia
finantator

Contributia benef iciarulu i
Total
bugetContribufie

proprie
Alte surse

(donalii, sponsorizilri etc.)

1
Tnchirieri

2 Fond premiere/Onorarii

3 Transport
4 Cazare si masi
5 Consumabile
6 Echipamente
7 Servicii
8 Tipirituri
I Publicitate
10 Administrative
11 Alte cheltuieli (nominal)

TOTAL



ANEXA TO

Calendarul activitdltlor:

&:
?_o

Data: Semnitura:



Subsemnatul

ANEXA 11

Declaratie pe proprie rispundere a beneficiarului

domiciliat in localitatea str.
nr._, bl _, ap._, sectorul/judetul _, codul

pogtal posesor al actului de identitate sena _ nr.
codul numeric personal in calitate de reprezentant

al asocia!iei/fundatiei/organizatiei declar pe
propria rispundere ci nu ma aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se afla, in nici
una dintre urmetoarele situatii:

a) in incapacitate de plata;
b) cu conturile blocate conform unei hotirdri judecitoregti definitive;
c) nu am incdlcat cu buni gtiinti prevederile unui alt contract finanlat din fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declara{ii false cu privire la situalia economici;
e) nu am/are restante citre bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale;

0 nu sunt condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasd, ingel6ciune, delapidare,
dare sau luare de mite, merturie mincinoasS, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscind pedeapsa previzuti de arl. 292 din Codul penal pentru infracliunea de fals in
declaralii, am verificat datele din prezenta declaralie, care este completi 9i corecti.

Data: Semnitura:

)a



ANEXA 12

Declaratia de impar[ialitate a beneficiarului

Reprezinti conflict de interese orice situatie care il impiedici pe beneficiar in orice moment si
aclioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum gi situatia in care

executarea obiectiva 9i impa(iali a functiilor oricirei persoane implicate in implementarea

proiectului poate fi compromise din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese

comune cu o alta persoani.

Subsemnatulia ca persoanA fizicd sau cu drept

de reprezentare a organizaliei solicitante in ceea ce

privegte implementarea proiectului, me oblig sa iau toate misurile preventive necesare pentru a

evita orice conflict de interese, aga cum este acesta definit mai sus, gi, de asemenea, me oblig

sd informez autoritatea finanlatoare despre orice situatie ce genereazi sau ar putea genera un

asemenea conflict.

Numele 9i prenumele:

CNP:

Funclia:

Data: Semnitura 9i gtampila:

st



ANEXA 13

CURRICULUM VITAE

\$l
\

europoss

Curriculum vitae
Europass

lnformatii personale

Nume / Prenume

Adresd(e)

Telefon(oane) Mobil:

Fax(uri)

E-mail(uri)

Nalionalitate(-tati)

Data nagterii

Sex

Locul de munci vizat /
Domeniul ocupational

Experienta profesionali

Perioada

Funclia sau postul ocupat

ActivitSli 9i responsabilitati
principale

Numele $i adresa angajatorului

0-qJr-s



Tipul activitSlii sau sectorul de

activitate

Educatie 9i formare

Perioada

Calificarea / diploma oblinutd

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale

dobdndite

Numele gi tipul instituliei de

invdldm6nt / furnizorului de

formare

Nivelul in clasificarea nalionalS

sau intemationald

Aptitudini gi competente
personale

Limba(i) materni(e)

Limba(i) striini(e) cunoscuti(e)

Autoevaluare in!elegere Vorbire Scriere

Nivel european (-) Ascultare Citire Participare la

conversatie
Discurs oral

Exprimar
e scrisd

Limba

Limba

(") Nivelul Cadrului European Comun de Referintd Pentru Limbi Strdine

Competente gi abilit6!i sociale

Competente 9i aptitudini
organizatorice

Competente gi aptitudini tehnice

33



Competenle 9i aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competente 9i aptitudini artistice

Alte competenle gi aptitudini

Permis(e) de conducere

lnformalii suplimentare

Anexe

5h



ANEXA 14

Adresa de inaintare a raportului fina! sau intermediar

Antetul aplicantului

Citre,
Unitatea Administrativ Teritoriali Orasul Macin

AlSturat vd inaintam raportul narativ 9i financiar privind proiectul inregishat cu nr. _,
din data de avAnd titlul care a

avuUare loc in in perioada in valoare de

Data:

Reprezentant legal Coordonator proiect

Numele gi prenumele

Semnitura

$tampila organizatiei

Numele 9i prenumele

Semnitu ra

7€



ANEXA 15

Contract nr.:

Formular pentru raportiri intermediare gi finale

incheiat in data de

Organizatia/ I nstitutia:

- adresa:

- telefonifax:

- email:

Denumirea proiectului

Data inaintirii raportului

L Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activitetilor desfdgurate pane la data intocmirii raportului:
(Descrierea nu va depdgi o pagina, vor fi prezentate datele necesare unei evaludri de ansamblu
a derulirii programului/proiectului 9i a verificerii realitSlii prestaliilor: beneficiari, ecouri de presi,
colaborarea cu alli parteneri etc.)
2. Realizarea activitililor propuse:
(Au putut fi desfigurate aceste activitati in timpul planificat? DA / NU. Daca NU, expuneti
motivele gi propuneti misurile ce urmeazi a fi luate in continuare pentru realizarea tuturor
activititilor previzute in contract)
3. Rezultate oblinute 9i rezultate a$teptate:
(Rezultatele obtinute gi rezultatele agteptate vor fi consemnate in raport cu fiecare activitate
desfagurate, in concepte mdsurabile, indicatori de eficienti. Anexa[i documente relevante, dupi
caz.)

ll. Raport financiar
1. Date despre finantare:

- valoarea totali a proiectului, conform contractului de finanlare nr. din data
din care:

- contributie proprie a beneficiarului

- sume reprezentand finantare nerambursabilS de la bugetul local



Nr
crt

Categoria
bugetari

Prevederi conform bugetului anexa la
contract

Total
buget

Execufie

Total
executieContributie

finan[ator

Contribu[ia
proprie a

beneficiarulu
i

Alte surse
(dona[ii,

sponsorizdri,
etc.)

ContribuIia
finan[ator

Contribu[ia
proprie

beneficiar

Alte surse
(donatii,

sponsoriziri
etc.)

1. inchirieri

2.
Onorarii/
Fond premiere

3. Transport
4. Cazare si masa
5. Consumabile
6. Echipamente
7. Servicii
8. Tipirituri
9. Publicitate
10. Administrativ
11. Alte costuri

TOTAL

t-J-f(

2. Se anexeaz5 in copie actele iustificative oentru cheltuielile efectuate: facfun. chitante flsca/e. exfrase de conl ord,ne si disooz(,i de
plaE. bilete CFR si autocar. etc.

3.Situalia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupe modelul prezentat maijos):



Nr.crt. Categoria
cheltuieli

Nr.9i data
document

Unitatea emitenti Suma totali Contributie finan[ator Contributie aplicant

Total (!ei):

\e

P regedi ntele organ iza[iei/institu[iei :

(numele, prenumele 9i semnitura)

Data:

Responsabilul financiar al organiza[iei/institutiei:
(numele, prenumele 9i semndtura)

Coordonatorul programul ui/proiectului :

(numele, prenumele 9i semnitura)

$tampila:



ANEXA 16

Declaratie de impartialitate a membrilor comisiei de evaluare gi selectionare

Subsemnatul detin, ca membru al
Comisiei de evaluare gi selectionare a proiectelor depuse pentru finantarea nerambursabilS a
activitSlilor nonprofit de interes local, care pot primi finantare de la bugetul local al Orasului
Macin, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor inaintate comisiei.

Declar prin prezenta, c6 nici eu 9i nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei pAnd la gradul al ll-lea
inclusiv nu avem niciun interes patrimonial sau nepatrimonial in legdtura cu cererile de acordare
a finanlarii integrale sau parliale a proiectelor/programelor de interes public, inaintate Comisiei
de evaluare 9i seleclionare a organizatiilor neguvernamentale fdri scop lucrativ, care pot primi
finanlare de la bugetul local al Orasului Macin.

Confirm cd, in situalia in care ag descoperi, in cursul acliunii de seleclionare gi evaluare, un
astfel de interes existi, voi declara imediat acest lucru gi md voi retrage din comisie.

Nume 9i prenume:

Data: Sem n6tura:

\g



Beneficiar

Presedintele organizatiei
(numele, prenumele si semnatura)

$tampila

STAT DE PLATA

cuperSoanelepremiatecuocaziaac[iunii/concursuluicareaavutlocinperioada(data)-
in cadrul proiectului

ANEXA 17

Responsabilul financiar al organizatiei
(numele, prenumele si semnatura)

o



ANEXA 18

Beneficiar

cu participan[ii la ac[iunea

TABEL CAARE / MASA

organizatd in perioada (data) de in localitatea
in cadrul Proiectului care au beneficiat de cazarelmasi

-\

Preged i ntele organ izatiei

(numele, prenumele gi semnitura)

$tampila

Responsabilul fi nanciar al organizafiei

(numele, prenumele gi semnatura)



5.
6.

7.
8.
9.

ANEXA 19

Ghid explicativ

1. Cererea de finantare: va fi intocmita in conformitate cu formularul prevezut in Anexa
8 la Ghidul solicitantului.
2. Solicitant: se va preciza care este numele complet al aplicantului gi acronimul

acestuia dace exista.
3. Date bancare: seva preciza numele complet al Bincii, numirdecontgi titular.
4. Datele Dersoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul; se va preciza

numele complet al persoanei care reprezinta solicitantul, telefon, e-mail,
semndturS.

Responsabilul de oroiect: daca este diferit de persoana de la punctul 3.
Descrierea activitAtii: descrierea resurselor utilizate gi a obiectivelor solicitantului;

descrierea experienlei in scrierea 9i managementul proiectelor.

Ii!!.g!._plg j.e.g!.C!.C! clar, concis, descriptiv, maxim 10 cuvinte.
Locul de derulare al proiectului: se va mentiona locul desfagurarii proiectului.
Durata proiectului: Atentie! Beneficiarul finanterii are obligatia sd finalizeze proiectul,

inclusiv procedura de intocmire gi depunere a rapo(ului final in vederea validdrii
de cetre comisie gi atragerea ultimei trange a finantariiin anul bugetar in care s-a
acordat finantarea.

Rezumatul proiectului: se menlioneaza scopul proiectului, activitdtile principale, locul
de desfegurare, durata, grupul tinte.

'11. Scopul si obiectivele proiectului:
Scopul este un element cheie care formuleaze o idee clari 9i concise a problemei,

el trebuie sa fie scurt, concis gi unic. Scopul ii permite cititorului sa afle mai multe
despre problema sau nevoia cAreia i se adreseaze proiectul.
Obiectivele se refera la activitatile specificate in cerere. E necesar si se identifice
toate obiectivele legate de scopul propus gi metodele / activitatile folosite pentru a
atinge scopul. Luali in considerare mirimea unei probleme gi referiti-vi la rezultatul
activitdtilor propuse cand pregetili un obiectiv. Cifrele folosite trebuie sa fie
verificabile. Atenlie, dace propunerea este finantata, obiectivele stabilite vor fi
probabil folosite la evaluarea proiectului, aga ce fiti religti. Descrieti in ce mtrsurd
scopul proiectului este in corelatie cu misiunea organizatiei.

'12. Justificare proiectului (maxim o oaoine): in acest capitolse descrie situatia actuala
intr-un anumit loc, precum gi strategia prin care se va ajunge de la aceasta situatie
actuale nesatisfecetoare la situalia doritS. Pentru aceasta se enuntS 9i se justifica
problema abordatd:

- care este problema de rezolvat (necesitatea)

- cine o are (grup tinta)
- unde 9i cand existe (permanentS sau periodice)

- cauze ale problemei

- consecintele nerezolverii

10.

lr l-,



- de ce aplicantul este capabil sd o rezolve (succese anterioare, resurse, atuuri) cum
o va rezolva

Pentru sprijinirea afirmatiilor se prezini date concrete, ugor verificabile: studii,
analize statistice, cercetiri in domeniu, chestionare, articole de presa, aprecieri ale
unor expe(i.

Explicali cum este implementat proiectul in relatie cu principiile programului de
finan!are.
13. sunt

considerate orice serviciu, produs, informatie ce rezulta din desfigurarea
proiectului. Rezultatele calitative sunt considerate schimbirile (atit pozitive c6t gi

negative) care pot aperea atat in timpul proiectului cAt gi la finalul acestuia asupra
grupului {intd 9i a beneficiarilor.
lmpactul reprezinti orice modificare directi sau indirecti asupra grupului lintd ca
urmare a implementSrii proiectului.
Mijloace de verificare a rezultatelor: se va realiza un tabel cu doui coloane:
activitate, rezultate.

14. Echipa proiectului: se mentioneazi numele persoanei gi rolul in proiect.
15. Partenerul Gii) proiectului: se vor completa coordonatele acestui / acestora (adresi,

telefon, etc.), scurta descriere a activitdlilor derulate in proiect. Sunt eligibili ca
parteneri persoane juridice care pot oferi transfer de experientd, resurse umane,
sprijin financiar sau material pentru realizarea proiectului. Partenerul trebuie sa fie
implicat direct in realizarea gi implementarea proiectului.
Rolul gi responsabilititile partenerului in proiect hebuie menlionate.

l6.Ordinea de prioritate: in cazul in care ati aplicat pentru mai multe proiecte va rugem
sa precizati ordinea importantei lor pentru dumneavaostri, ludnd in considerare
procedura de aplicare.

17.Eg9lC!_proiectului: aplicantul va intocmi un buget financiar gi un buget narativ.
Bugetul fianciar se va intocmi conform Anexei 9 din Ghid. Contributia
beneficiarului se poate realiza din cotizatii ale membrilor, donatori, finanlatori,
sponsori, taxe, venituri realizate din activitili economice, etc.

18. Buqetu! narativ: se va explica necesitatea cheltuielilor pe categorii, precum 9i
premizele de la care s-a pornit in estimarea cheltuielilor.
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1. Pdrtile contractante
In conformitate cu prevederile H.G.L. nr.

solicitirii de finantare nerambursabild nr.

ANEXA 20

CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABILA

ca urmare a aprobirii
formulati de citre

s-a incheiat prezentul contract de finantare nerambursabild intre:

MACIN, ca autoritate contractante, cu sediul in Macin, str. Florilor, nr. 1,

telefon: 0240/571354, Iax: 02401573950, cod fiscal 3839156, cont

deschis la

ORASUL
judetul Macin,
RO - deschis la Trezoreria Orasului Macin, reprezentat
prin NICOLAE TOPOLEANU, avdnd functia de Primar, in calitate de FINANfATOR, pe de o
parte gi

cu sediul in oragul
judetul fiscal

reprezentate legal
domnul/doamna in calitate de BENEFICIAR, pe de

parte.
2. Obiectul contractului

2.1. Prczenlul contract are ca obiect finantarea nerambursabile acordati de Orasul Macin in
vederea derulirii proiectului 

-.

2.2. Beneficiarului ii va fi acordati finanlarea nerambursabili din fondurile alocate pentru

domeniul ,,Alte activitili culturale gi sportive" cuprins in bugetul local.
2.3. Activitetile privind atingerea obiectivelor Proiectului se vor desfigura in perioada

conform termenelor stabilite in cererea de finanlare.
2.4. Per.:ile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, daci intArzierea este cauzate
de evenimente de fo(i major6.

3. Valoarea contractului. Modalitdti de finantare
3.1. Orasul Macin, ca autoritate contractantS, se angajeaza sA acorde suma de 

-lei.

3.2. Toate pl5lile care privesc prezentul contract se realizeazl exclusiv prin mijloace
bancare. Autoritatea conhactanti efectueaze pElile in cadrul prezentului contract direct in
contul beneficiarului, plitile in numerar intre autoritatea contractante gi benericiar nefiind
permise;
3.2. Suma va fi plititi prin transfer bancar pana in data de

4. Durata contractului
4.1 Contractul inhd in vigoare incepind cu data semnirii lui de ambele pd(i 9i inceteazi pe

data de 

-.

4.2 Beneficiarul finanlirii are obligatia si finalizeze proiectul in anul bugetar in care s-a
acordat finan{area.

5. Obliqatiile pdrtilor
5. 1 . O b I i g ali i I e A uto ritdli i c o ntractante s u n t:

5.'1.1. si asigure finanlarea Proiectului la termenul 9i in conditiile stabilite prin contract;

Str.
cont
prin
alti

Codtel.:
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5.1.2. sa nu comunice, in nici o situatie, fAre consimtSmantul prealabil scris al beneficiarului,
informatii confidentiale apa(inand beneficiarului sau obtinute in baza relatiilor contractuale.

5,2, Obligatiile Beneficiarului sunt urmdtoarelel
5.2.'1. sA desf5soare activitSlile proiectului stipulate in cererea de finanlare, in mdsura in care
suma acordate o permite 9i in functie de importanta lor in atingerea scopului propus;

5.2.2. se ulilizeze suma de bani care face obiectul finant5rii numai pentru realizarea
activitdtilor eligibile Si atingerea scopurilor specificate in Proiect
5.2.3. s5 transmiti Orasului Macin informatii privind derularea Proiectului $i utilizarea sumei
primite ca finanlare. Tn acest scop, in termen de 15 zile calendaristice de la incheierea
activititilor prevezute in Proiect, Beneficiarul va prezenta urmetoarele documente:

a) copie de pe documenlele financiare atestand efectuarea plitilor de cdtre beneficiarul
finanterii nerambursabile, aga cum sunt ele prezentate in anexa nr. 8 a Proiectului. Aceste
documente vor fi prezentate in copie certificata de beneficiar prin semneturi gi gtampile, cu
mentiunea,,conform cu originalul';

b) un raport de activitate final privind utilizarea sumelor primite in scopul realizerii
Proiectului. Raportul de activitate va cuprinde activititile intermediare demarate, activitdlile
finalizate, sumele utilizate Si/sau necorelerile existente fate de planificare, dacd este cazul;

c) un raport financiar final care s5 precizeze decontul aferent atat sumei primite de la
autoritatea contractante, prevdzut5 in prezentul contract in art. 3 pct. 3.1. cat gi gi pentru
contribulia proprie. Raportirile vor Ii intocmite in conformitate cu Anexa nr. 15 din Ghidul
solicitantului privind acordarea finantaibr nerambursabile alocate de la bugetul local pentru
activi6li nonprofit de interes /ocal 9i vor fi depuse atat pe suport de hartie cat Si in format
electronic.
5.2.4. se depune documentele prevazute la art. 5 pct. 5.2.3. lit. a, b 9i c la Compartimentul
Relatii cu Publicul din cadrul Orasului Macin, prin adresi de inaintare intocmiti conform
Anexei nr. 74 din Ghidul mai sus menlionate.
5.2.5. sA efectueze numai cheltuieli care se incadreazi in limitele gi categoriile aprobale ale
Proiectului. Cheltuielile efectuate inainte gi dupi perioada de derulare a proiectului, aga cum
este previzut la art. 3, nu sunt eligibile Si nu pot fi decontate de catre beneficiar.
5.2.6. sd asigure suportul administrativ necesar executirii serviciilor;
5.2.7. sd asigure componenla 9i functionalitatea echipei de lucru a proiectului;
5.2.8. sd suporte toate obligatiile legate de plata personalului sdu;
5.2.9. se furnizeze Orasului Macin, in decurs de 3 zile lucretoare de la primirea unei soliciteri
in acest sens, toate informatiile referitoare la derularea Proiectului 9i se permitS, pe toata
durata contractului, precum gi pe o perioade de 5 ani de la incetarea acestuia, accesul
neingridit al reprezentantilor autoritdtii contractante sau a allor organe de control abilitate
prin lege, pentru a controla documentele pe baza cerora se tine evidenta activitetilor derulate
in cadrul contractului. Controlul se efectueazi la locul unde aceste documente sunt pestrate
de cetre beneficiar. in cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane ii de a coopera
cu acestea, Beneficiarul are obligatia de a restitui Orasului Macin, in termen de 5 zile
lucretoare de la primirea soliciterii scrise, suma pe care a primit-o ca finantare de la Orasul
Macin pentru realizarea Proiectului.
5.3.0. Curtea de Conturi are calitatea de a exercita controlul financiar asupra derularii
activitatii nonprofit finantate din fondurile publice.
5.3.1. in cazul in care prin proiect se deruleaze lucriri de constructie care necesitA
autorizatie de construire 9i/sau alte avize 9i autoriteti, beneficiarul este obligat si respecte
legislatia in vigoare, in caz conlrar fiind obligat se restituie finantarea alocatd de la bugetul
local.
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5. 3, Ev al uatea rapoaftelo r
(1) Rapoartele mentionate la art. 5.2.3 vor fi supuse aproberii conduceiorului autoritatii

locale, dupd verificarea acestora de comisia de experti cooptali.
(2) Dupa analiza acestora, Primeria Orasului Macin va aproba rapoartele sau va

decide luarea masurilor care se impun in cazul in care, in urma analizei unui raport, se

constata inctrlcarea obligaliilor contractuale 9i neatingerea obiectivelor.

6, P romov area Pro iectul u i
(1) Beneficiarul are obligalia de a face referire explicit5 pe toate materialele 9i

produsele obtinute in urma linantirii primite (acolo unde este posibil), precum 9i cu ocazia
tuturor evenimentelor gi actiunilor desfegurate pe durata Proiectului, la urmetoarea expresie:
"Proiect cofinantat din bugetul local al Orasului Macin".

(2) Orasul Macin va putea, pe parcursul derularii Proiectului sau la finalul acestuia, sa
faci publice in modul in care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte
manifestiri:
- obiectivelegidurataProiectului;
- finantarea acestuia de citre Orasul Macin;
- activitatile efectuate in cadrul Proiectului;
- rezultateleobtinute.

7. P artic iparea te rtil or
7.1. Prin te(e persoane se intelege beneficiar asociat sau sub-beneficiar;
7.2. Patliciparea terlilor pi4i este permisd dar nu va scuti beneficiarul de niciuna din
obligatiile 9i responsabilitalile sale stabilite prin prezentul contract;
7.3. Beneficiarul va impune te(ilor aceleagi obligatii care ii sunt impuse lui insuti, asigurand
respectarea tuluror drepturilor pe care le are autoritatea contractante, in baza prezentului
contract:
7.4. Beneficiarul nu este autorizat se reprezinte sau se angajeze respunderea autoritilii
contractante in raport cu te(ele pedi. Beneficiarul trebuie sa aduca la cunostinte tertelor pe4i

aceastd interdictie 9i se se abtine de la orice formulare sau comportament care ar putea fi
greqit'intelese in aceaste privinle.

8. Buoetul proiectului. Destinatia
8.1. Beneficiarul este obligat sd respecte bugetul detaliat al proiectului. Cheltuielile vor fi
efectuate conform bugetului proiectului 9i prevederilor prezentului contract;
8.2. Toate fondurile care fac obiectul finantdrii, dobanzile aferente, precum 9i bunurile pentru
achizitionarea carora au fost utilizate acestea 9i alte bunuri primite in acest scop, vor fi
utilizate de cdtre beneficiar numai pentru realizarea activitalilor 9i atingerea scopurilor
specilicate ale Proiectului, conform bugetului stabilit; atunci cand, pentru indeplinirea
obligatiilor contractuale, beneliciarul achizilioneazd, din fonduri publice nerambursabile,
produse, lucreri sau servicii, procedura de achizilie este cea prevazute de Legea nr.98/2016
cu modificarile ii completarile ulterioare;
8.3. Atunci cend autoritatea contractanti constata, pe baza rapoartelor sau ca urmare a
verificarilor efectuale, ci beneficiarul a folosit sau folosegte fondurile $i/sau bunurile
achizilionate pentru derularea proieclului, intr-o maniere neconformi cu clauzele
contractuale sau ca nu justific5 utilizarea sumelor, aceasta poate solicita in scris restituirea
lor;
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8.4. Beneficiarul are obligatia de a restitui Consiliului Local Macin in termen de 5 zile
lucatoare de la primirea solicitirii scrise a acesluia sumele intrebuinlate in alte scopuri decat
desfa$urarea activititilor Proiectului 9i cele a ciror intrebuintare nu este dovedite conform
prevederilor pct. 5.2.3.

9. Subcontractare
9.1. Beneficiarul poate subcontracta, cu aprobarea autoritatii contractante numai pana la
20% din valoarea contractului cu alti colaboratori, care au obiect de activitate similar cu al
beneficiarului 9i care nu sunt specificali in contract. ln cazul in care beneficiarul depdqegte
limitele maxime precizate, autoritatea contractantd va refuza plata diferentei de valoare care
depagegte aceasta limiti;
9.2. Finantatoruligi asuma dreplul de a suspenda finantarea pe o perioada nedeterminate, in
functie de veniturile incasate la bugetul local $i eventual de a o diminua, fer5 ca beneficiarul
sa poate emite vreo pretentie in aceasti situatie.

l0.Cesiunea
Este interzisa cesiunea contractului sau a unor pd4idin acesta.

1^1 . 53491!sd
11.1 . ln cazul in care se constatd, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificerilor efectuate,
cd Beneficiarul a folosit sau folosegte fondurile acordate pentru derularea proiectului inlr-o
maniere neconformi cu clauzele contractuale sau ca nu justifici utilizarea sumelor,
auloritatea contractante poate solicita in scris restituirea acestora. Beneficiarul are obligatia
de a restitui Orasului Macin, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea unei solicitiri scrise,
sumele intrebuinlate in alte scopuri decet pentru desfi$Urarea activititilor Proiectului,
precum gi sumele a caror intrebuintare nu este doveditS, conform prevederilor contractului.
11.2. ln cazul refuzului de a permite accesul reprezentantilor autoritetii contractante sau a
altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cerora se
line evidenta activitdtilor derulate in cadrul contractului 9i de a coopera cu acegtia,
Beneficiarul are obligatia de a restitui Orasului Macin, in termen de 5 zile lucratoare de la
primirea solicitdrii scrise, suma pe care a primit-o ca finantare pentru realizarea Proiectului.
1 1.3. ln cazul in care Beneficiarul nu poate justifica cheltuirea unora dintre sumele acordate,
autoritatea contractantl poate cere returnarea sumelor echivalente cheltuielilor nejustillcate.
11 .4. Autoritatea contractant5 poate suspenda, cu notificare scrisa, in intregime sau pa(ial,
plata, fari rezilierea contractului, in cazul nerespectarii de catre beneficiar a oricereia dintre
obligatiile sale contracluale, gi se procedeze la verificarea intregii documenlatii privind
derularea Proiectului finanlat gi utilizarea finantirii.

1 2. Resp u n d erea contnctu ald
12.1. Beneficiarul igi asumd intreaga r5spundere privind supravegherea generale a
desfS$uririi activitetilor Proiectului gi rdspunde de exactitatea dalelor prezentate in
documentele justificative de plate.
'12.2. Beneficiarul rispunde de pastrarea documentelor care au stat la baza incheierii
contractului pe o perioadd de 5 ani de la data inceterii raporturilor contractuale.
12.3. Beneficiarul esle singura persoani responsabila penlru modul in care finantarea este
folosita. Autoritatea contractante este exonerata de orice rispundere asociala oricSrei
pretentii sau acliuni cauzale de incalcarea regulilor, reglementarilor sau legislatiei de cetre
beneflciar.
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12.4. Beneficiarul isi asume responsabilitatea in fata terlelor padi, inclusiv respunderea
pentru fapte sau prejudiciide orice fel cauzale de acesla in limita deruldrii contractului.

13- Foia Maiore
13.1. Fo(a majore, a9a cum este ea definiti prin lege, apere de raspundere partea care o
invoce in termen.
'13.2. Beneficiarul nu este indreptdlit la plata daca este impiedicat, din cauze de fo(e majorS,
s5-qi indeplineasce obligaliile contractuale. Fo4a majord trebuie anuntate in scris in 5 zile de
ta aparitia ei, iar la disparitia fo(ei majore, tot in termen de 5 zile trebuie facuta o notiflcare
scrisS. Realizarea pa4ialS a Proiectului are drept rezultat plata pa(iale, Beneficiarul avand
obligatia sa restituie sumele care nu au fost cheltuite in perioada derularii proiectului.

1 4. I n cetarea contractu I u i
14.'1. Prezentul contract poate inceta:

a) prin indeplinirea obiectului contractului;
b) prin acordul scris al pddilor;
c) prin reziliere de drept invocatd de una din pedi in caz de neindeplinire sau de

indeplinire defectuoasa de catre cealaltl parte a obligatiilor contractuale;
d) prin ajungere la termen.

14.2. Autoritatea contractantd poate rezilia contractul daci beneficiarul este in lichidare
voluntara, se afli in faliment sau dace vinde ori cedeaze parlea cea mai importante a

activelor sale;
'14.3. Autoritatea contractanta poate rezilia contractul dace benerlciarul nu demareaza
realizarea contractului in termenul stabilit in contract;
14.4. Contractele de finantare pot fi reziliate de plin drept, fir; a fi necesara interventia
instanlei dejudecatd, in termen de '10 zile calendaristice de la data primirii notificerii prin care
pS4iiin culpi is-a adus la cunostinte ca nu 9i-a indeplinit obligatiile contractuale;
14.5. Notificarea va putea fi comunicati in lermen de '10 zile calendaristice de la data
constatdrii neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzetoare a uneia sau mai multor obligatii
contracluale;
14.6. in cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale,
beneficiarul finanterii este obligat in termen de '15 zile se returneze ordonatorului principal de
credite sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea
finanterii altor programe gi proiecte de interes public;
14.7. Nerespectarea termenelor gi a prevederilor din contract duce la pierderea trangei Iinale
precum gi interzicerea participArii pentru obtinerea finanlSrii pe viitor.

15. Dispozitii finale
15.1. Autoritalea contractante gi Beneficiarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabile, prin tratative directe, orice dispute care se poate iviintre eiin cadrul sau in legeture
cu indeplinirea contractului. Eventualele litigii nescute din interpretarea, executarea sau
incetarea prezentului contract, care nu pot Il solutionate pe cale amiabili, vor fi supuse
solutionarii instantelor judecetoregti din Romania.
'15.2. Orice modificeri ale clauzelor contractuale nu vor putea fi aduse decat prin acordul
p54ilor, materializat in act aditional la prezentul conlract.
15.3. Orice comunicare intre pa(i cu privire la contract trebuie se fie transmise in scris,
documentele fiind inregistrate atat in momentul transmiterii, cet 9i'in momentul primirii.
15.4. Contractul va Ii interpretat conform legilor din Romania.
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Prezentul contract a fost incheiat astSzi, 

-, 

in 2 exemplare cu valoare
juridici egali, cate unul pentru fiecare parte contractanta 9i cuprinde 6 pagini'

Autoritate contractante,
ORASUL MACIN

PRIMAR

Beneficiar,

DIRECTTA ECONOMICA
Director economic,

Prezentul regulament, anexa la H.C.L. nr. ,...../........ contine un nr. de 20 anexe si un nr.

total de 49 pagini.

Presedinte, Secretar general,
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