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1. Cadru leeislativ:
Legea nr. 35012O05 - privind regimul finanldrilor nerambursabile din fonduri publice alocate

pentru activitdli nonprofit de interes general (publicati i n Monitorul Oficial, partea I

nr.11,28 / L4. 12. 2005 ) m od if i cati 5 i com pl etati ;

H.G 1860/2005 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritdtile administratiei
publice gi institutiile publice;

Ordinul nr. L3O|2O05 emis de Agen{ia Nalionali pentru Sport pentru modificarea Ordinului
pregedintelui ANS nr.730/2006 privind finanlarea nerambursabilS din fonduri publice a proiectelor

cluburilor sportive de drept privat gi ale asocialiilor pe ramura de sport judetene 5i ale municiului

Bucuresti (publicat in Monitorul Oficial, partea I nr. 457 /26.05.2006);
O.U.G. nr. 84l2OO8 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul

finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

(publicata in Monitorul Oficial, partea l, nr.47\/26.06.2008);
legea nr.L82 I 2OO2 p rivi nd p rotecti a i nform ali i I o r cl asificate;

Legea 544120OL privind liberul acces la informatiile de interes public;

Legea 6912000 - legea educatieifizice gi sportului;
HG 518/1995 (*actualizatS*) privind unele drepturi gi obligalii ale personalului rom6n trimisin

striinitate pentrui ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
Legea 98(2OLG privind achizitiile publice;

2. Scop si definitii:
Art. 1. Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general 5i a criteriilor pentru

atribuirea contractelor de finan[are nerambursabilS din fonduri publice, acordate de la bugetul local

al Orasului Macin.
Art. 2.ininlelesul prezentului ghid, termenii gi expresiile de maijos au urmitoarea semnificatie:

a) octivitote qenerotoore de profit - activitatea care produce un profit in mod direct pentru o

persoani juridicS;

b) outoritote finantotoore - Consiliul Local al Orasului Macin;

c) beneficiar - solicitantul ciruia ise atribuie contractul de finanlare nerambursabilSin urma aplicSrii

procedurii selectiei publice de proiecte;

d) cheltuieti etiqibile - cheltuieli care pot fi luatein considerare pentru finanlarea nerambursabilS,

conform Anexei 6 la ghid;

e) controct de finantare nerambursobild - contractincheiat,in conditiile legii,intre Consiliul Local al

Orasului Macinin calitate de autoritate finanlatoare 5i beneficiar;

f) finontore nerambursabild - alocalie financiari directi din fonduri publice,in vederea desf5Surdrii

de cdtre persoane fizice sau juridice f5r5 scop patrimonial a unor activitdti nonprofit care sd

contribuie la realizarea unor acliunisau programe de interes public la nivelul Orasului Macin;

g\ fonduri publice - sume alocate din bugetul local de citre Consiliul Local al Orasului Macin;

hl solicitont - orice persoand fizicd sau juridici fdrd scop patrimonial care depune o propunere de

proiect.
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3. Domeniu de aplicare:
Art.3. Participarea la Programul anual al finanlSrilor nerambursabile de la bugetul local al Orasului

Macin este ned iscriminatorie, solicitantii care depun propuneri de proiecte putend fi persoane
fizice sau persoane juridice fdrd scop patrimonial, asocia{ii ori fundatii constituite potrivit legii,
care activeaze in folosul comunitelii Orasului Macin gi propun desfd5urarea unor acliuni sau

programe care si contribuie la interesul public local al Orasului Macin.
Art.4. Prevederile prezentului ghid se aplici pentru atribuirea oricdrui contract de finanlare
nerambursabilS de la bugetul local al Orasului Macin.
Art.s. Categoriile de proiecte pentru care se aplicd prezentul ghid sunt pentru urmitoarele tipuri de

activitSti:
- culturale - Anexa 1;

- de educatie civicd - Anexa 2;

-i n 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 intervenliein caz de calamitate 5i de sprijinire a persoanelor fizice
sinistrate 5i nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.
Art.7. (2) FinanlSrile nerambursabile nu se acordd pentru activiteti seneratoare de profit Si nici
pentru activitSli din domeniile reglementate de Legea nr.L82/2OO2 privind protectria informaliilor
clasificate, cu modif icdrile ulterioare.
Art.8. Potrivit dispoziliilor legale din prezentul ghid, nu se acordd finantSri nerambursabile pentru
activiteli ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu exceptia cazului in care aceasta
reprezinti o componentS indispensabilS proiectului, fapt constatat de cdtre comisia de evaluare
a proiectelor, ulterior analizei documentatiei depuse de aplicant.

4. Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabilS:
Art.g. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabild sunt:

a\ libero concurentd, respectiv asigurarea condijiilor pentru ca persoana juridicd ce desfdgoard

activiteli nonprofit sau institutia publicd sd aibd dreptul de a deveni,i n conditiile legii, beneficiar;
b) eficocitateo utilizdrii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemulul concurential Si a

criteriilor care si facS posibild evaluarea propunerilor gi a specificatiilor tehnice 5i financiare
pentru atribuirea contractului de finanlare nerambursabilS;

c) tronsparento, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informaliilor referitoare
la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanlare nerambursabild;

dl trotomentul eqdl, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de seleclie gi a

criteriilor pentru atribuirea contractului de finanlare nerambursabilS, astfeli ncet, orice persoand

juridicS ce desfi5oari activiteli nonprofit si aib6 Sanse egale de a ise atribui contractul respectiv;

e\ excluderea cumulului,in sensul ca aceeagi activitate, urmdrind realizarea unui interes general,

regional sau local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare
nerambursabilS de la aceeaSi autoritate finantatoare;
f) neretrooctivitoteo, respectiv excluderea posibilitS{ii destindrii fondurilor nerambursabile unei

activiteti a cerei executare a fost dejainceputd sau finalizatd la dataincheierii contractului de

finanlare;
gl cofinontoreo, in sensul c6 finan!5rile nerambursabile trebuie insolite de o contributie de

minimum 10% din valoarea totalS a finanlirii din partea beneficiarului;
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h) anuolitotea,in sensul derul5riiintregii proceduri de finanlarein cadrul anului calendaristicin

care s-a acordat finanlarea nerambursabili din bugetul local.

Art.lg. Finanlarea se acordd pentru acoperirea parliali a unui program ori proiectin baza unui

contracti ncheiati ntre pirli.
Art.11. Comisia de seleclie gi evaluare va decide,inainte de procesul de jurizare,in funclie de suma

alocatd pentru finan!5ri nerambursabile la nivelul unui exerciliu bugetar, numdrul maxim de prolecte

finantabile pentru acela5i solicitant.
Art.12..Pentru aceeagi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta dec6t o singurd finantare

nerambursabilSin decursul unui an fiscal.

Art.13.in cazulin care un beneficiar contracteazd,in cursul aceluiaSi an calendaristic, mai mult de o

finan{are nerambursabilS de la autoritatea finanlatoare, nivelul finantirii nu poate depdsi o treime

din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anualin bugetul autorititii finantatoare.

5. Prevederi bugetare:
Art.14. (1) Programele 5i proiectele de interes public vor fi selectionate pentru finantarein cadrul

limitelor unui fond anual aprobat de cdtre Consiliul Local al Orasului Macin stabilit potrivit

prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea 5i raportarea bugetului local.

Art.14(2.) Valoarea finan!5rii solicitate/proiect se va incadra intre valoarea minimd 5i valoarea

maximi stabilite pentru fiecare domeniuin parte:

Nr.
Crt. Domeniul de activitate finanlat

Valoa rea finantirii solicitate

Valoarea
minimi/proiect

-lei-

Valoare
maximi/proiect

-!ei-

L Culturale I I
2 Educalie civici I I
3 Social I E

4 De implementare a programelor
sportive de utilitate publicd

130000

0,00

130000

0,00

5 Tineret I I

5. lnformarea publici si transparenta decizionali:
Art.15. Procedurile de planificare gi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finantirile
nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare gi selectionare, ghidurile de atribuire a

contractelor de finanlare nerambursabilS, contractele de finanlare nerambursabilS semnate de

autoritatea finanlatoare cu beneficiarii precum gi rapoartele de execulie bugetarS privind finanlSrile

nerambursabile, constituie informatii de interes public, potrivit dispoziliilor Legii 544120OL privind

liberul acces la informatiile de interes public.

Art.15. Atribuirea contractelor de finanlare nerambursabilS se face exclusiv pe baza selectiei publice

de proiecte, proceduri care permite atribuirea unui contract de finanlare nerambursabili din fonduri

publice, prin selectarea acestuia de citre o comisie, cu respectarea principiilor previzutein capitolul

L
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Art.17. Anual va exista o singurd sesiune de selectie a proiectelor pentru anul bugetar, exceptie
atunci c6nd nu se atribuie toatd suma destinatAi n prima sesiune, se va organiza o a doua sesiune.
Art.18. Procedura de seleclie a proiectelor va cuprinde urmatoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantdrilor nerambursabile;
b) publicarea anunlului de participare conform LeBii 350/2005, a termenului limit5 de depunere Si a

i ntregii documentatii necesa re;

c) depunerea proiectelor la Compartiment Relatii cu Publicul din cadrul U.A.T Orasul Macin, i n
termenul limitd stabilit;
d) verificarea eligibilit6!ii, i n registririi gi aindeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnici 5l

financia r5;

e) evaluarea propunerilor de proiecte;
f) comunicarea rezultatelor;
g) solutiona rea contestatiilor;
h)i ncheierea contractului de finantare nerambursabilS;
i) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finanlare nerambursabilS
prin afi5are pe pagina de internet a Unititii Administrativ Teritoriale la adresa
www.primariamacin.ro gi la avizierul propriu al U.A.T Macin, din Macin, str. Florilor nr. 1;

Art.19. Documentatia de solicitare a finanterii, tehnoredactatii n limba rom6n5,i n format electronic,
se va depunein doud exemplare (original gi copie fiecare in dosar de plastic), precum 5iin format
electronic (CD/DVD) la Compartiment RelaJii cu Publicul, din cadrul Primiriei Orasului Macin. Ambele
exemplare ale documentatiei de solicitare a finanlSrii se vor introduceintr-un plic sigilat, la care se

anexeazd scrisoarea de interes (Anexa 7).

Art.20. Propunerea de proiect are caracter ferm gi obligatoriu din punct de vedere al conlinutului Si

trebuie si fie semnatd, pe propria rdspundere, de cltre solicitant sau de cdtre o persoani
i mputernicitd legal de acesta.
Art. 21. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusivin lei.in cazulin care suma aprobatd nu coincide
cu suma solicitatS, beneficiarul contractului de finanlare are obligalia de a depunei n 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% prezentatd in
bugetul initial.
Art.22.i n vederea organizerii competitiei de seleclionare a proiectelor de finanlare nerambursabilS,

documentaliile prevdzute la Art. 23 din Ghidul solicitantului se vor depunein termenul stabilit de

citre autoritatea finantatoare prin anuntul de participare.

Art. 23. Documentalia solicitantilor va contine urmdtoarele acte:
a) scrisoarea de interes, conform anexei 7;

b) formularul de solicitare a finanldrii, conform anexei 8;

c) bugetul de venituri si cheltuieli al progra m ului/proiectului, conform anexei 9;

d) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli previzute;
e) calendarul activitatilor proiectului, conform Anexei 10;

f) declaralia pe proprie rdspundere, conform Anexei 11;

g) declaratia de impartialitate a beneficiarului, conform Anexei 12;
h) CV-ul echipei de proiect, conform Anexei 13 5i copie dupa actul de identitate al solicitantului;
i) actul constitutiv, statutul Si certificatul dei nregistrare fiscalS,
j) ultimul extras de cont bancar, dar nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii cererii sau

copia filelor din registrul incasari-plati aferent ultimilor 30 zile in scopul susutinerii

cofinantarii.
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k) certificat fiscal din care sd rezulte cd solicitantul nu are datorii la bugetul local, oblinut de la

Serviciul lmpozite giTaxe Locale al Orasului de re5edin!i;
r)

m)
n)

o)

situaliile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, inregistrate la

Administralia finanlelor publice a Orasului Macin;in cazulin care acestea nu sunt finalizate,

se vor depune situaliile aferente exerciliului financiar anterior;
certificatul de identitate sportivi doar i n cazul cluburilor sportive;

raport privind activitatea solicitantuluii n ultimul an (dac5 nu este noui nfiintat);
declaralie pe proprie rSspundere ci nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau

tichidare ori se afli dejain stare de dizolvare sau lichidare;

Art. 24 Vor fi supuse evaludrii numai solicitdrile care intrunesc urmitoarele criterii generale de

selec{ionare:
a) documentalia carei nsolegte cererea conline toate elementele solicitate;

b) programele 5i proiectele sunt de interes public local;

c) promoveazd gi adaugd identitate imaginii Orasului Macin;

d) este dovediti capacitatea organizatorici gi functionalS a beneficiarului finantirii prin:

- experien!5in domeniul administrdrii altor programe 5i proiecte similare;

- capacitatea resurselor umane de a asigura desfS5urarea programului sau proiectului la nivelul

propus;

- experien!5in colaborarea, parteneriatul cu autorit5lile publice, cu alte organizatii guvernamentale

gi neguvernamentale din !ari 5i din strSinitate, dupi caz.

Art.25. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la Capitolul V, art. 42

Art.26. Nu sunt seleclionate programele sau proiectele aflatein una dintre urmitoarele situatii:

(1) a) documenta{ia prezentatd este incompletd gi nu respecti prevederile art. 19 5i art. 23 din

prezentul ghid;

b) au conturile bancare blocate;
c) solicitantul este cetatean extracomunitar fara viza de mUnca in Romania

d) solicitanlii au prezentat declaralii inexacte la sesiunea anterioarS;

e) solicitan!ii nu 5i-auindeplinit obligatiile de platd eligibile a impozitelor, taxelor 5i contributiilor

cdtre bugetul stat, bugetul local, precum 5i bugetul asigurSrilor sociale de staU

f) furnizeazl informatii falsei n documentele prezentate;

g) au comis o gravd gre5ealSin materie profesional5 sau nu Si-aindeplinit obliga[iile asumate printr-

un alt contract de finanlare nerambursabild,tn misurain care autoritatea finantatoare poate aduce

ca dovadd mijloace probantein acest sens;

h)face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se aflS dejain stare de dizolvare sau

de lichidare,in conformitate cu prevederile legalein vigoare;

i) solicitanlii nu au prevazutin statutul organizaliei, activitatea corespunzatoare domeniului la care

doresc si participe;
(2) Comisia de seleclie 5i evaluare are dreptul si ceard solicitanlilor prezentarea de documente

suplimentare care dovedesc eligibilitateain sensul prevederilor alin. (1).

(3)Dispoziliile privind capacitatea tehnici gi economico-financiari a solicitanlilor se completeazS cu

prevederile legalein vigoare cu privire la alocarea de finantlri nerambursabile.

v
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Art.27. Evaluarea gi selectia solicitdrilor se va face de citre comisia de evaluare a finantdrilor
nerambursabile.
Art.28. Comisia de evaluare gi selectionare va avea urmitoarea componentS: pre5edinte, membri
(functionari din aparatul de specialitate al Primarului) gi secretar, numiti printr-o dispozitie a

conducatorului unitatii. Comisia este legalintrunitiin prezenta a cel putin jumitate plus unu din

membri.
28.L. Prin dispozitie a Primarului Orasului Macin, cu scopul de a sprijini activitdtile de evaluare 5i

verificare, se pot desemna pe 16nga comisia de evaluare specialigti, numiti experti cooptati. Expertii

cooptali pot fi desemna[iincd de lainceputul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces,

in functie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.
28.2. Dispozitia de desemnare a expertilor cooptati trebuie si precizeze atribuliile 5i

responsabilititile specifice ale acestora gi sd justifice necesitatea participirii lor la procesul de

evaluare.

28.3 Atributiile Si responsabilitdtile expertilor externi cooptati se rezumS, dupd caz, numai la:

a) verificarea gi evaluarea propunerilor tehnice;
b) analiza situaliei financiare a solicitantilor de finantare gi analiza raportului final de activitate al

solicitantului finantirii;
28.4 Expertii cooptati nu au drept de vot,insd au obligatia de a elabora un raport de specialitate cu

privire la aspectele tehnice sau financiare asupra cirora, pe baza expertizei pe care o detin, i5i
exprimi punctul de vedere.
Art.29. Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acordintre membrii acesteia,

urm6nd a se aveain vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii.
Art.30. Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza gi evalua documentele depuse de

solicitanli individual 5i/sauin sedinle comune,insi orice decizie a comisiei de evaluare trebuie si
intruneasci votul a cel putin 2/3 dintre membrii sii.
Art.3l.in cazulin care se ajungein situalia ca prevederile art.30 si nu fie respectate datoriti unor

eventuale divergenle de pireri intre membrii comisiei de evaluare, conducdtorul autorititii
contractante sau, dupi caz, pregedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergentS,in
scopul finalizdrii in timp util a etapei de evaluare a proiectelor 5i de stabilire a proiectelor

c6stigatoare.in cazulin care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finalS se adoptd cu

votul majoritdtii membrilor sdi.

Art.32. Comisia de evaluare are obligalia de a stabili care sunt clarificirile 5i completdrile formale sau

de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecarui proiect, precum gi perioada de timp acordatd

pentru transmiterea clarificirilor. Comunicarea transmisiin acest sens citre solicitantul de finantare

trebuie sd fie clari, precisd 5i si defineasci in mod explicit gi suficient de detaliat in ce consti
solicitarea comisiei de evaluare.
Art.33. Membrii comisiei de evaluare pot acorda consultan!5 doarin vedereaintelegerii cerin[elor
prezentului Ghid.

Art.34. Fiecare membru al comisiei va semna o declaralie de impartialitate. Secretarul comisiei nu

are drept de vot.
Art.35.in componenla comisiei de solulionare a contesta{iilor nu potfi numili membrii care au ficut
parte din comisia de seleclie. Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor sunt numiti prin

dispozitie a conducatorului UAT Macin.
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Art. 35. Contestaliile se depun in termen de maximum 3 zile lucritoare de la data aducerii la

cuno5tinta solicitantilor a rezultatului selectiei.

Art.37. Contestaliile se solulioneazdin termen de maximum 5 zile lucritoare de la data expirdrii
termenului pentru depunerea contestatiilor.

Art.38. Documentaliile de solicitare a finanlSriivorficomunicate de urgen!5, pe misurainregistririi,
secretariatului comisiei de evaluare 5i selectionare. Secretariatul comisiei nu va accepta

documentaliileinregistrate dupS termenul limiti corespunzitor sesiunii de finantare. Acestea vor fi
returnate solicitantului cu prioritate.
Art.39. Documenta{ia de solicitare a finantdrii este analizatd de citre membrii comisiei de evaluare 5i

selectionare in termenul stabilit prin anuntul de participare gi va fi notatd potrivit criteriilor de

evaluare.
Art.40. Comisia de evaluare 5i seleclionare inainteazi Biroului Sport, Culturd 5i Relatii Externe
procesul verbal de stabilire a proiectelor cA5tigdtoare la procedura de selectie,in vedereaincheierii
contractelor privind alocarea sumelor din bugetul local.

Art.41.in termen de maxim 15 zile calendaristice de la dataincheierii selecliei, secretarul comisiei

comunicdin scris aplicantilor, rezultatulselecliei, precum gifondurile propuse a fi alocate.
Art.42. Evaluarea proiectelor se facei n doui etape:

l. Verificarea doiument*1iei $i a condiliilorde €[tlbilittt€, conform listei de verificare:

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

DATE ADMINISTRATIVE
Numele solicitantului
Statut lesal
Data' nfiintirii oreanizatiei
Partener Nr rrno'

Titlul oroounerii

Conditia de elieibilitate DA NU

L. 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 nerambursabilS publicat
pentru aceastd sesiune de selectie
4 Pronrrnerea pste redactata'n limba romdni
5. Bugetul este inclus 'n propunere, prezentat :n formatul prevazut 'n Ghidul
solicitantului, exprimatin lei 5i conform cu prevederile din Cererea de finanlare
{Anexa 8)
6. Valoarea finan!5rii solicitate sei ncadreazi n limitele stabilite

7. Declaraliile solicitantului au fost completate 9i semnate

8. Contributia solicitantului este de minim 70%din valoarea totals a proiectului
9. Documentele suport cerute sunt atasate (cele enumerate 'n Ghidul
Solicitantului)
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10. Proiectul are legaturi cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de

Comisia de evaluare are dreptul de a solicita prezentarea de documente suplimentare care
dovedesc eligibilitatea solicitantilor de finanlare.

Toate cererile selectionate in
grile-cadru de evaluare:

urmatoareiurma primei etape de selectie sunt supuse evaluarii pe baza

Criterii de evaluare Punctaj
maxim

1. Relevanti si coerenti 25

1.1. Cet de convingitor este descrisi problema abordati ? 5

L2. CX de relevante sunt obiectivele proiectuluiin raport cu problema descrisd ? 5

1.3. Cet de clar definit 5i strategic este ales grupul/ grupurile tintd ? 5

1.4.in ce mdsurd proiectul conline elemente specifice care adaugd valoare (ex. solulii
inovatoare, modele de punerein practicS, continuarea uneitradilii, etc.)

5

1.5. in ce misuri tema proiectului se incadreazi in prioritSlile de dezvoltare local5
stabilite de citre Consiliul Local ?

5

2. Metodologie 25

2.L CX de necesare, realiste 5i coerenteintre ele sunt activitSlile propusein cadrul
proiectului ?

5

2.2. CX de clar 5i realist este calendarul activitdtilor? 5

2.3. Cat de coerente sunt activitdtile propuse cu obiectivele proiectului ?

(coerenEd=obiective-octivitdfi-rezultote-impactin rdndul grupuluilintd gi ol comunitdtii)
5

2.4. Cat de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectuluicu activitdtile propuse ? 5

2.5. Cat de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect ?
Notd: docd nu existd porteneri, dcest punctoi va li de 7

5

3. Durabilitate 10

3.1.in ce mdsurd proiectulva avea un mpact durabil asupra grupului/ grupurilor tinte ? 5

3.2in ce mdsurd activitSlile proiectuluivor putea ficontinuate Si dupdincheierea acestei
finantdri ?

3

3.3.in ce mdsurd proiectul conline poten[iale efecte multiplicatoare ?

(devine model pentru alte proiecte)
2

4. Buget 5i eficacitatea costurilor 28

4.1.in ce mdsuri bugetul este clar, realist 5i detaliat pe capitole de cheltuieli ? 5

4.2.in ce mdsurd sunt necesare cheltuielile estimatein raport cu activitSlile propuse
pentru implementarea proiectului ?

5

4.3. Cuantumul contributiei proprii: 18

- t0-L5% 3

- 15 -25% 4

-25 -50% 5

- peste 50% 6

5. Capacitatea manageriala si cunostintele de specialitate: L2
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5.1. Experienta manageriala 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 gestiona bugetul proiectului)
4

Punctaj maxim 100

Notd : Nu poate fi luotin considerore spre finongare un proiect core nu ointrunit un minim de 50 de
punde.

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 publicdrii,in mass-media localS gi afigirii la

sediul Primiriei gi, dupd caz, pe pagina de internet a U.A.T. Orasul Macin, a rezultatului sesiunii de

seleclie a proiectelor.
Art.44. Daciin termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicirii rezultatului, solicitantul nu

se prezintd la Biroul Sport, CulturS 5i Relalii Externe - U.A.T Orasul Macin pentru incheierea
contractului de finanlare, se consideri ci oferta finantatorului nu a fost acceptatS, iar proiectelein
cauzd se elimind de la finantare.
Art.45. Daci suma solicitati nu coincide cu suma aprobatS, la semnarea contractului, reprezentantul
organizatiei finanlate va prezenta bugetul gi devizul reficut.

Art.45. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanlatein baza unui contract de finanlare nerambursabili
numaiin misurain care au fost considerate justificate 5i oportune de cdtre comisia de evaluare gi

selectie 5i care vor fi contractatein perioada executirii contractului.
Art.47. Categoriile de cheltuieli eligibile gi neeligibile sunt cuprinsein Anexa nr.6la prezentulghid.

Art.48. Autoritatea finanlatoare 5i beneficiarul pot stabiliin contractul de finantare nerambursabilS

ca pl5!ile c5tre beneficiar si se faciin tran5e,in raport cu faza proiectului 5i cheltuielile aferente,in
funclie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata gi evolutiain timp a activitSlii finanlate ori

de costurile interne de organizare gi functionare ale beneficiarului.
Art.49. Cu exceplia primei transe, finanlarea pentru o trangd aferentd unei etape urmdtoare a

programului sau proiectului se acordS numai dupi justificarea utilizdrii trangei anterioare prin

depunerea rapoartelor intermediare gi a documentelor justificative.

Art.sO. Prima trangi (avans) nu poate dep55i 30% din finanlarea acordatd, iar ultima tran55 de !O%

din valoarea finantdrii nerambursabile.
Art.51. Suma avansatd gi nejustificati prin raportdri intermediare depuse i n timpul derulirii
contractului se returneazi citre Autoritatea Finanlatoare.
Art.52. Pentru proiectele care presupun activitSli prevdzutein luna decembrie, data limiti de depunere

a raportului final este 15 decembrie.
Art.53. Autoritatea finanlatoare igi rezervd dreptul de a face verificiri at6t in perioada derulSrii

contractului de finanlare nerambursabilS, c6t gi ulterior validSrii raportului final,in scopul completSrii
dosarului finantirii nerambursabile.
Art.54. Autoritatea contractantd poate suspenda, cu notificare scrisS,in intregime sau partial, plata,

in cazul nerespectSrii de cltre beneficiar a oricireia dintre obligaliile sale contractuale 5i sd

procedeze la verificarea intregii documentalii privind derularea proiectului finantat 5i utilizarea

finantirii.
Art.55. Atunci cdnd, pentru indeplinirea obligaliilor contractuale, beneficiarul achizitioneazd, din
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fonduri publice nerambursabile, produse, lucriri sau servicii, procedura de achizilie este cea prevazutS
de Legea 98/2OL66 privind achizitiile publice,cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.56. Pe parcursul derul5rii contractului, solicitanlii care au primit finantare au obligatia s5 prezinte
BirouluiSport, Culturd gi Relatii Externe din cadrul Orasului Macin urmStoarele raportdri:

- raportdri intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricdrei tran$e intermediare, in
vederea justificirii trangei anterioare;
- roportore finold: depusdin termen de 15 zile calendaristice de laincheierea activitdtii. Pentru

proiectele care presupun activititi previzutein luna decembrie, data limitd de depunere a raportuluifinal
este L5 decembrie; raportul va cuprindein mod obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelulintregului
proiect, cuprinz6nd at6t finantarea proprie c6t 5i contributia Orasului Macin.
Raportdrile vor fiintocmitein conformitate cu Anexa 15 din Ghidul solicitantului gi vor fi depuse pe

suport de h6rtie f n dosar de plastic) fiindinso!ite de documentele justificative pentru cheltuielile
efectuate, la Compartimentul Relatii cu Publicul din cadrul U.A.T Orasul Macin.
Acestea vorfi depuse cu adresa deinaintare,intocmiti conform Anexei 14 din Ghidulsolicitantului, la

Compartimentul Relatii cu Publicul din cadrul U.A.TOrasul Macin.
Art.57. Comisia de evaluare gi selectie va stabili durata contractelor de finanlare astfel tnc6t si
asigure derularea procesului de finantare a contractului 5i de decontare a ultimeitrangein
anul calendaristicin care s-a acordat finantarea, dar nu maitirziu de 15 decembrie.

Art.58. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urmitoarele documente:
a) pentru solicitarea avansului la semnarea contractului (daci este cazul) respectiv a primei tranSe,
beneficiarul depune la U.A.T Orasul Macin o cerere de alimentare de cont.
Documentele financiare justificative sunt prezentatein Anexa 6 la Ghidul solicitantului.
Documentele justificative de mai sus vor fi prezentate in copie certificati de beneficiar prin
semndturi gi gtampilS cu menliunea ,,Conform cu originalu!".

Pentru achizitiile mai mari de 30 000 Euro se va face dovadaindeplinirii procedurilor previzute de

Legea 98l20LG privind achizitiile publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
Pentru achizitiile directe (mai mici de 30 000 Euro) se va face dovada realizlrii unui studiu de

piat5, precum gi anexarea ofertelor de la cel putin trei operatori.

Ddto documentelor iustificotive trebuie sd fiein concordontd cu perioodo desfdsurdrii
activitdti I o r prevdz ute i n proi ect.

Art.59. Autoritatea finantatoareigi rezervS dreptul de a face verificSri, at6tin perioada derulSrii
contractului de finanlare nerambursabilS, c6t 5i ulterior validSrii raportului final.
Art.50. Contractele de finantare nerambursabile vor prevedea, sub sanctiunea nulitSlii, calitatea
Curtii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derularii activitiJii nonprofit finantate din

fondurile publice.

Art.51. Regimul de gestionare a sumelor finantate gi controlul financiar se realizeazd in conditiile
legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de citre compartimentele de specialitate/auditorii
independenti/comisii de evaluare. Dosarul complet contin6nd raportul final al proiectului trebuie
pdstrattimp de cinci aniin arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

Art.62. Contractele de finanlare pot fi reziliate de plin drept, firi a fi necesari intervenlia instantei

de judecatS,in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificdrii prin care pErtiiin culpS i

s-a adus la cuno5tin!5 ci nu 5i-aindeplinit din culpd obliga!iile contractuale. Notificarea va putea fi

/L



comunicatein termen de 10 zile calendaristice de la data constatdrii ndndeplinirii sauindeplinirii
necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii contractuale.
Art.53.in cazul rezilierii contractului ca urmare a ndndeplinirii clauzelor contractuale din culp5,

beneficiarul finan!5rii este obligatin termen de 15 zile calendaristice sd returneze ordonatorului
principal de credite sumele primite, care nu sunt justificate sau utilizate nelegal, cu care se

rdntregesc creditele bugetare ale acestuia,in vederea finantdrii altor programe 5i proiecte de interes
public.

Art.64. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului din culpa beneficiarilor finan!5rii,
acegtia datoreazd dob6nzi gi penalitSli deint6rziere, conform legislatiei privind colectarea creantelor

bugetare, care se constituiein venituri ale bugetului local.

Art.65. Nerespectarea termenelor gi a prevederilor din contract duce la pierderea trangei finale
precum 5i la interzicerea participirii pentru obtinerea finantiriiin urmitorul an.

cai.tiitii, x - Fr;#i{#Wiffi
Art.66. Orice comunicare, solicitare, informare, notificarein legaturd cu procedura de selectie sau

sub forma dederularea contractelor de finanlare se va transmite de citre solicitantii finanlirii
document scris. Orice document scris trebuieinregistratin momentul preddrii.

Art.57. Prezentul Ghid se completeazi cu prevederile legalein vigoare.
Art.68. Prevederile Ghidului vor fi aplicate tuturor finantdrilor nerambursabile acordate din bugetul
loca l.

Art.59. Anexele urmdtoare fac parte integrantd din prezentul Ghid:

Anexei n vederea aplicf, rii:
Anexa 7 - Scrisoarea de interes
Anexa 8 - Cerere de finantare
Anexa 9 - Bugetul de venituri gi cheltuieli
Anexa 10 - Calendarul activitSlilor
Anexa 11- Declaratia pe propria rdspundere a beneficiarului
Anexa l-2 - Declaratia de impartialitate a beneficiarului
Anexa L3 - CV-ul solicitantului/ echipei de proiect

Anexa 1- Categorii de obiective pentru domeniile culturale
Anexa 2 - Categorii de obiective pentru domeniul educatie civici
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 5i neeligibile

Anexa 14 - Adresa dei naintare a raportului intermediar sau final

Anexa L5 - Formular pentru raportiri intermediare 5i finale

Anexa 17 I 78 - Modele de documente justificative

Ordonotor principal de credite,
Vocoru Gheorghe

Secretor generol,

Neocsu Florin
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ANEXA 1

Categorii de programe/proiecte pentru activit;lile culturale

Consiliul Local considerd important5 Si oportune sprijinirea culturii prin finantarea unor proiecte carel$i

propu n:

- cre$terea accesului cetitenilor la actul cultural;

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

- sprijinirea tinerelor talente;

- organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizatei n spalii alternative;

- promovarea cooperdrii culturale la nivel local;

- pSstrarea Si promovarea patrimoniului Si tradiliei culturale;

- menlinerea caracterului multietnic si multicultural specific Orasului Macin;

- dezvoltarea cooperdrii culturale internalionale;

- promovarea valorilor culturale localein circuitul cultural national, regional gi internalional;

- crelterea gradului de consum a culturii scrise Si dezvoltarea posibilitd{ii de autoexprimare;

- creSterea gradului de implicare a cetSlenilori n muzic5, dans, teatru, arte vizuale 5i arte plastice;

- cregterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiliei, istoriei, Stiinlei gi artei locale.

Pentru atingerea acestor obiective, Consiliul Local Macin a identificat urmdtoarele genuri de activitdti:
- organizarea de simpozioane, dezbateri giint6lniri cu personaliteti $tiinlifice Si culturale;

- organizarea de expozitii de artd, de carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare;

- punereain scen6 sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzicS, dans, film, lnterdisciplinare

sau pluridisciplinare;

- editarea de cdrti 5i publicatii;

- organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestdri culturalein tard giin streinetate;
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ANEXA 2

Categorii de proiecte de educajie civici

Consiliul Local Macin considerd important; gi oportund dezvoltarea unei atitudini civice prin

finantarea unor proiecte carei gi propun:

- crearea gi dezvoltarea unui spirit dei nlelegerei ntre oameni;

- cresterea gradului de informare gi sensibilizare asupra vietii comunit;lii 5i dezvoltarea unei atitudini

civice;

- intensificarea relaliilor de parteneriat dintre instituliile dei nvSldmAnt Si alli actori sociali;

- promovarea ideii de voluntariat gi cresterea numdrului de voluntari;

- facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultan!6i n vederea dezvoltdrii spiritului antreprenorial Si

a dezvoltd rii carierei;

- con5tientizarea necesitdlii de implicarei n procesul de luare a deciziilori n randul tinerilor;

- cregterea implicdrii tinerilorin organizarea de proiecte Si activiteti extrac uricu la re.
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ANEXA 3

Categorii de proiectein domeniul social

Proiecte care vizeaze:

- activiteti de identlficare a nevoii sociale individuale, familiale Si de grup;

- activitSli de informare despre drepturi 5i obligatii;

- acliuni de constientizare 9i sensibilizare socialS;

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

- m6suri gi actiuni de sprijinin vederea mentineriiin comunitate a persoanelorin dificultate;

- activitdli 5i servicii de consiliere pentru eradicarea violenteii n familie;

- mdsuri Si activitdli de organizare 9i dezvoltare comunitar; in plan social pentru incurajarea

participSrii 5i solidaritdlii sociale;

- orice alte mesurl Si actiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatrii de dificultate ori

vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socialS'
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ANEXA 4

Categorii de proiecte/ actiuni sportive / activitati de implementare a programelor sportive de

utilitate public;

A. Promovarea sportului de performantS:

Scop: valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de seleclie, pregStire,

competitie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau oblinerea victoriei.

obiective:
- dezvoltarea activitelii sportive pe plan local, judetean, nallonal sau internalional, dupi caz;

- asigurarea reprezent;rii pe plan local, judetean,nalional sau international, dupJ caz.

B. sportul pentru toti:
Scop: practicarea sportului pentru sdndtate, educalie, recreere, ca parte integrante a modului de

via!5,i n vederea menlinerii s;ndt5tii a individului Si societetii.
Obiective:
- atragerea populatiei de toate varstelein activitali de practicare a sportului pentru s;ndtate 5i

recreere;
- mentinerea 5i valorificarea tradiliilori n domeniul sportului.

C. Sportul scolar:
Scop: practicarea sportuluii n? nvdlim6ntul preuniversitar.

obiective:
- promovarea valenlelor educative ale sportului;
- inilierea Si organizarea de programe gi ac{iuni de atragere a elevilor la practicarea sportului;
- sprijinirea sau organizarea, dupl caz, a competitiilor locale ale reprezentativelor unitdtilor Si

instituliilor dei nv616m6nt.

D. Sportul universitar:
Scop: practicarea sportuluii ni nv;t6m6ntul universitar.
obiective:
- promovarea valenlelor educative ale sportului;
- initierea Ii organizarea de programe li actiuni de atragere a studentilor la practicarea sportului;
- menlinerea gi valorificarea tradiliilori n domeniul sportului.
- sprijinirea sau organizarea, dupd caz, a competitiilor locale ale reprezentativelor unit;tilor $i

instituliilor dei nvdtim6ntul superior.
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ANEXA 5

Categorii de proiecte pentru tineret

a) Cre5terea gradului de informare a tinerilor cu privire la beneficiile unui stil de viald sanatos;

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

c) Cresterea gradului de informare si educare a tinerilor privind planificarea familiala si a bolilor cu

transmitere sexuala;

d) Petrecere timp liber si sport.
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ANEXA 6

CATEGORII DE CHETTUIETI

Cheltuieli elisibile:
inchirieri: echipamente, sAli de activitdti (seminarii, cursuri, expozilii etc.);
Onorarii, fond premiere: f n limita a L5% din valoarea eligibila a proiectului);
Transport: bilete gi abonamente transport, transport echipamente 5i materiale, bonuri de benzina.
Transportul se va realiza pe cat posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, la clasa a doua;
Cazare 5i masat: cazarea gi masa aferenti persoanelor implicatei n derularea proiectuluii ntr-un hotel
de max. 3 stele (cazarea se va realiza conform HG 1860/2006);
Consumabile: h6rtie, toner, cartus imprlmante, markere (necesare implementirii
proiectului), materiale sanitare 5i incontinenta2, materiale de igiena personal63;
Echipamente de biroticS, in mdsura in care acestea sunt necesare echipei de proiect pentru
desf55urarea activitililor previzutein proiect gi nu pot fi asigurate de cetre beneficiar din resurse
proprii;
Servicii: orice activitate prestatd de o persoand juridicd sau fizicd, care nu seincadreazd la
categoria onorarii. (ex.: tronsport, cotering, troduceri outorizote, tehnoredoctore, developdri
filme foto, montoje filme, reporotii, i ntretinereo oporoturii etc.)
Ad ministrativea: ap5, canal, electricitate, comunicatii, gaze, costuri de incilzire (se vor
deconta cheltuieli administrative doar pentru proiectele din domeniul social,in limita a 25 %

din valoarea elieibild a proiectului);
Tip5rituri: pliante, broguri, afiSe, cerIi, cataloage, albume, etc.;
Publicitate: Publicitate/actiuni promotionale ale oroiectului: ( costuri legate de diseminarea
informatiilor despre proiect, realizarea unei pagini web, materiale promolionale, 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 neelieibile:
Achizitii de terenuri, clSdiri gi mijloace de transport;
Transportuli n regim de taxi;
Ca rtele de telefon;
Bduturi alcoolice Si tutun, room service Si minibar;
Reparatii,i ntretinerea echipamentelori nchiriate;
Cheltuiellde personal.

1in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1860/2006, cu modificdrile 5i completarile ulterioare. Pentru

deplasdrile externe, se va urmdri respectarea prevederilor H.G. nr. 518/10.07.1995, cu modificSrile gi

qom pletarile ulterioa re.
I Doar pentru proiectele sociale.
' Doar pentru proiectele sociale.
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a Exclusiv proiectelor sociale.

Nota: in cazul achiziliei de echipamente, se vor furniza informatii cu privire la necesitatea
i nlocuirii/cumpirdrii de noi echipamente gi se va prezenta modul de utilizare a acestorain cadrul
proiectului
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LISTA DOCUM ENTETOR JUSTIFICATIVE

1.i nchirieri de spalii gi aparaturi
Pentru organizarea de consfdtuiri, conferinte, analize anuale,intruniri cu caracter metodic, schimburi
de experienlS 5i alte actiuni similare, pot fiinchiriate spatii, instalatii (de sonorizare, de traducere
simultani), aparaturi audio-video, calculatoare 5i echipamente periferice gi alte bunuri necesare
desfiguririi ac!iunilor.
Pentru justificarea cheltuielilor, beneficiarul finantirii nerambursabile trebuie sd prezinte autorititii
finanlatoare urmdtoarele documente:
- contractul incheiat cu furnizorul de astfel de servicii in baza OUG 34/2006 cu modificarile 5i

completirile ulterioare;
- factura fiscald;
- proces verbal de receptie;
- ordinul de plati sau chitanta din care rezultd plata facturii
- extras bancar.
2. Onorariilfond de premiere
Onorarii: se incadreazd in categoria onorarii orice activitate prestati de o persoani fizica (artist,
expert, lector, formator, etc.) angajatd sd desfS$oare o activitatein cadrul proiectului (cu excep{ia
persoanelor din echipa de proiect).
Pentru justificarea onorariilor care se acordd participanlilor la diverse acliuniintreprinsein cadrul
derulSrii proiectului, se vor prezenta 5tatele de platiintocmite cu respectarea prevederilor legalein
vigoare gi copii dupi ordinele de platd din care si rezulte plata obligatiilor cltre buget.
Fond de premiere: pentru justificarea cheltuielilor ocazionate de organizarea unei acliuni care si
aibd ca finalitate acordarea unor premii pentru participanti, beneficiarul finan!5rii nerambursabile va
preze nta :

- regulamentul de acordare a premiilor, din care sd rezulte conditiile de acordare 5i cuantumul
premiului pe carei I va primi fiecare participant;
- Statul de plat5, care si cuprindS: numele gi prenumele persoanelor premiate, suma acordatS,
impozitul retinut conform reglementarilorin vigoare (Codulfiscal), suma netd primitS, buletin - serie
gi numdr, CNP, semnatura persoanei beneficiare, aprobarea persoanelor care raspund de

implementarea proiectului,intocmit conform modelului prevazutin Anexa 15 la Ghidul solicitantului.
3. Transport:
Reprezentantii benef iciarului de f inantare nerambursabilS pot beneficia conform HG

t86O/21.L2.2006 de decontarea cheltuielilor de transport efectuate,in cazulin care acestea sunt
necesare pentru ducerea la i ndeplinire a obiectivelor proiectului finantat de autoritatea
finantatoare:
a) pe calea ferati, pe orice tip de tren, dupi tariful clasei a ll-a, pe distante de p6ni la 300 km gi

dupd tariful clasei l, pe distanle mai mari de 300 km;

b) cu mijloace de transportin comun auto, dupi tarifele stabilite pentru aceste mijloace sau cu

mijloacele de transport auto ale beneficiarului de finanlare nerambursabilS, cu incadrarea in
consumurile de combustibil, potrivit legii;

c) cu autoturismul proprietate personalS,in cazulin care nu se pot utiliza mijloacele de transport
prevazute la lit. a si b.
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Dacd deplasarea se face cu autoturismul aparlinend beneficiarului finan!5rii nerambursabile,
justificarea cheltuielilor se va facein baza foii de parcurs care trebuie si cuprindi urmetoarele
elemente: destinalia deplasdrii, distanlai n km, consumul normat, consumul efectiv.

in cazulin care deplasarea se face cu autoturismul proprietate personalS, pe ordinul de deplasare se
va face menliunea "se aprobd deplasarea cu masina proprietate personalS", iar apobarea va fi facutd
de cdtre persoana responsabilS cu implementarea proiectului. Posesorul autoturismului va primiin
acest caz contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100 km parcurli. DacE pentru aceeasi acliune se
deplaseazd p6ni la 3 persoane, nu se va accepta deplasarea cu ma5ina proprietate personal} pentru
fiecare persoand - contravaloarea celor 7,5 litri carburant la 100 km parcursi se va acorda unei
singu re persoa ne.

i n cazul deplasdrilori n strdinatate se va urmdri respectarea prevederilor HG 518/10.07.1995, pentru
justificarea cheltuielilor fiind prezentate urmitoarele documente:
a) invitatia primit6 din partea unei organizalii sau a altor parteneri externi;
b) documente din care sI rezulte plata anumitor cheltuieli cum ar fi: costul transportuluiin trafic
international, celintre localitSlile din larain care personaluligi desfdgoara activitatea precum gi pe
distanla dusi ntors dintre aeroport sau gard 9i locul de cazare;
c) comisioane Si taxe bancare, cheltuieli pentru obtinerea vizelor de intrarein tara respectivS,
cheltuieli pentru rezerveri de locurii n hotel sau de rezervari de locurii n mijloacele de transport ;
d) costul transportului documentatiilor, materialelor sau obiectelor necesare indeplinirii obiectivului
proiectului.

i n cazuli n care are loc o deplasare a unui grup de persoane 5i se doreqte ca deplasarea acestuia sA se
facd cu un microbuz sau autocar, pentru justificarea cheltuielilor se vor prezenta urmdtoarele:
factura fiscalS Si chitanta sau ordinul de platd.

Pentru decontarea cheltuielilor de transport seintocmeste un referat prin care se justific necesitatea
acestor cheltuieli gi se anexeazd lista nominalS semnate de persoanele beneficiare.

4, Cazare gi masa
Decontarea cheltuielilor de cazare se va facein baza documentelor justificative (facturd, ordin de
plat6 sau chitan!d), cu respectarea prevederilor HG 1860/2006 pentru deplas;rilein 1a16 gi cu
respectarea prevederilor HG 518/1995 pentru deplasdrile in strdinetate. Se accepte decontarea
cheltuielilor de cazarei n structuri de primire turisticei n limita tarifelor practicatei n structurile de trei
stele. Se iauin considerare la stabilirea cheltuielilor de cazare: taxa de parcare, taxa de statiune Si
alte taxe prevazute de lege.
Masa se deconteazai n cuantum de 13 lei/zi/persoand:

Pentru decontarea cheltuielilor de cazare gi masd
necesitatea acestor cheltuieli 5i se anexeazi lista
conform anexei 18 la Ghidul solicitantului.

se intocmegte un referat prin care se justificS
nominalS semnatd de persoanele beneficiare

5. Consumabile: decontarea cheltuielilor se va face in baza documentelor justificative: factura,
chitantra sau ordin de platd, nota de receplie gi bon de consum.
5. Echipamente de birotici: decontarea cheltuielilor se va facein baza documentelor justificative:
factura, chitan!5 sau ordin de platd 9i not6 de receplie.

2?



7. Servicii: transport, catering, traduceri autorizate, tehnoredactare, developdri filme foto,
montaje filme, repara!ii,i ntrelinerea aparaturii etc..
Decontarea cheltuielilor se va facein baza documentelor justificative:factura fiscalS, bon de benzinS,
proces verbal de receptie/nota de recep[ie, chitanla sau ordin de plati.
8. Administrative: decontarea cheltuielilor se va facein baza documentelor justificative: factura,
chitan{a sau ordin de plat5.
9. Tipdrituri: pliante, broguri, afi5e, cir[i, cataloage, albume, etc.;
Pentru decontarea cheltuielilor vor fi prezentate urmitoarele documente: factura fiscalS, chitanla
sau ordin de plat5, nota de recep{ie gi bon de consum.
10. Publicitate:
Beneficiarii de finantari nerambursabile pot utiliza fondurile alocate gi pentru acliuni promolionale gi

publicitare ale proiectului, const6ndin: anunturi publicitare, spoturi audio-video, etc. Documentele
care vor fi prezentate pentru justificarea unor asemenea cheltuieli sunt: factura fiscalS, chitanla sau
ordinul de plati, copie dupd anuntul publicitar, caseta gi graficul de difuzare a spotului audio-video
parafat de societatea media care a efectuat difuzarea.
11. Alte cheltuieli:
Pentru decontarea altor cheltuieli se va?ntocmi un referat prin care se justificd necesitatea acestor
cheltuieli5i seva anexa, daci este cazul,lista nominali semnatd de persoanele beneficiare.

Il. Documente justificative

Documente privind realizarea mdsurilor de informare gi publicitate:
- 1 exemplar din pliantul/bro5ura/afigul realizat;
- copii ale articolelor, anunturilor apirutein presd, interviuri radio/tv;
- fotografii din care sd reiasS amplasarea afigelor;
- fotografii de la loculde desfiqurare a activitSlilor derulatein cadrul proiectului;
- fotografii cu obiectele inscriptionate gi produsele achizilionate.

Documentele iustificative vor fi transmisein copie, avdnd pe fieccrre pogind menliuneo "Conform cu
originolul", semndturo coordonotorului proiectului gi gtampilo,

L'



ANEXA 7

CATRE,

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

Scrisoare de interes

Ca urmare a anuntului de participare privind organizarea selectiei publice a proiectelor care
vor beneficia de finantare nerambursabilS din bugetul local al Orasului Macin pe anul
in baza Legii nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanl5rilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitSli nonprofit de interes general,
As o c i a I i a / F u n d at i a /O r ga niza\i a / Pe rs o a n a f i z i c 5 cu sediul/domiciliul in
localitatea nr. , tel. reprezentati prin
doamna/domnul avdnd functia de ne exprimdm interesul
de a participa, in calitate de solicitant, cu proiectul
organizatd pentru domeniul:

la procedura de selectie

! cultura

f sport

! tineret

! educatie

I social

Solicitantul,

(numele, prenumele gi functia)

Data completirii SemnStura

str.

u



ANEXA 8

Formular de cerere de finanlare
(Orice modificoref n textul originol olformulorului atroge dupd sine respingerea cererii)

A) Aplicantul

1. Solicitant:

5. Descrierea activitdtii, a resurselor gi a obiectivelor solicitantului. Descrierea experienleiin
scrierea gi managementul proiectelor:

2. Date bancare:

Lf

Numele complet:
Denurnirea abreviatd:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Cod fiscal:
Fax :

Denurnirea b6ncii:
Numdrul de cont:
Titular:

Numele complet:

E-mail: Semnituri:

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



B) Proiectul:

5. Titlul proiectului:

7. Locu I desfdgurd rii proiectului( localitate) :

8. Durata proiectului: de la pdni la

10. Rezultatele: rezultate prognozate 5i impactul proiectului, mijloace de monitorizare gi evaluare a

rezultatelor;

11. Echipa Proiectului;

12. Partenerul (-ii) proiectului (daci este cazul):
- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site);
- scurti descriere a activititilor derulatein proi max 10 rinduri).

13.Valoarea totald a proiectului:

9. Rezumatul proiectului (maxim 30 16nduri), structurat astfel:
Titlul:

Scopul:

Obiectivele proiectului

G rupuri tinte, beneficiari

Activititile principale

Calendarul activititilor

Rezultate estimate

14. Suma solicitati de la autoritatea finanlatoare:

26



15. Ordinea de prioritate:in cazulin care ali aplicat pentru mai multe proiecte la acestd rund6, vi
rugdm sd precizatri ordinea importantei lor pentru dumneavoastre, luSndi n considerare procedura de
aplicare.

Semndtura reprezentantului legal Semnitura coordonatorului de proiect

Stampila institutiei / organizaliei

Data:

L*



ANEXA 9

Bugetul de venituri gi cheltuieli

Organizatia / / P ersoana juridici

Proiectul

VENITURI-TOTAI, din care:
Contributia beneficiarului

Sponsorizdri

Finantare nerambursabilS din

CHELTUIELI-TOTAL, din care:
i nchirieri

Transport

Consumabile

Echipamente

Tipirituri

Onorarii -fonduri de premiere

Administrative
Alte cheltuieli (se vor
nominaliza)

Perioada gi locul desfdgurSrii

8.

10.

I

LL.

L2.

TOTAL

* Detolierea cheltuielilor cu evidenlierea surselor de findnlare pe fiecare cotegorie de cheltuiold:

1 Laveniturile obtinute din donatii. sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specitica denumirea persoanei lizice
sau.luridice care acorda finan{are4 inclusiv datele de contact (sediu. cod fiscal, telefon, fa-x, email, reprezentant legal)

z8

.Denumire indicatori

local l



anizatiei Responsabilul financiar al organiza[iei

(numele, prenumele gi semnitura)

Data:

(numele, prenumele qi semndtura)

$tampili:

A3

Nr crt
Categoria
bug€tari

Contribulia
finantator

Contribu!ia beneficiarutui

'contribulie i 'Alte surse
tdonali i, sponsoriziri

PfOPflg I luvilslrr' rl'vrrJv' r'qr

Total
buget

L
i nchirieri

I

2 Fond premiere/Onorarii
3 Transport 

I I I

4 Cazare si masi I I

5 Consumabile

5 Echipamente
I I

7 Servicii

8 Tipdrituri 
i I

9 Publicitate I

I

10 Administrative 
] I

11 Alte cheltuieli (nominal) l
I

TOTAL



ANEXA 10

Ca I e n do ru I a ctivit d! i I o r:

Denumirea activititii lan. Febr. Mar. Apr. Moi lun. lul. Aug. 5ept. od. Nov. Dec.
Sdptim6na L 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 L 2 3 4 1 2 3 4 t 2 ,3 4 1. 2 3 4 1 2 3 4 L 2 3 4 L 2 aJ 4 L 2 3 4 1 2 3 4

A)
B)

c)
D)

El

rl
G}

H)

rl
J}

Data: Semndtura:

\r
o

I



ANEXA 11

Declara!ie pe proprie rdspundere a beneficiarului

Su bsem natul domiciliat i n localitatea str.
nr. , bl. , ap. , sectorul/udelul codul pogtal

posesor al actului de identitate seria _ nr. ,codul numeric
personal in calitate de reprezentant al asociagiei/funda!iei/organiza!iei

declar pe propria rdspundere cd nu md aflu/persoana
juridica pe care o reprezint nu se afla,i n nici
una dintre urmAtoarele situa!ii:

a)i n incapacitate de platS;
b) cu conturile blocate conform unei hoterari judecetoreSti definitive;
c) nu ami ncdlcat cu buni stiinld prevederile unui alt contract finanlat din fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declaralii false cu privire la situatia economicd;
e) nu am/are restante cetre bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale;
f) nu sunt condamnat pentru: abuz deincredere, gestiune frauduloasS,in5eldciune, delapidare, dare sau
luare de mitd, mdrturie mincinoasS, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunosc6nd pedeapsa prevdzutd de art.292 din Codul penal pentru infractiunea de falsin declaralii, am
verificat datele din prezenta declaralie, care este completi 5i corecti.

D ata: Sem n5tu ra:

),1



ANEXA 12

Declaralia de impa4ialitate a beneficiarului

Reprezinti conflict de interese orice situatie careilimpiedicd pe beneficiarin orice moment sd aclioneze

in conformitate cu obiectivele autoritSlii finantatoare, precum gi situatiain care executarea obiectiva 5i

imparlialS a functiilor oricdrei persoane implicatein implementarea proiectului poate fi compromisd din

motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoani.

Su bsemnatul/a ca persoand fizicS sau cu drept de

reprezentare a organiza!iei solicitante in ceea ce prive5te

implementarea proiectului, md oblig s5 iau toate mSsurile preventive necesare pentru a evita orice

conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, 5i, de asemenea, md oblig sd informez

autoritatea finantatoare despre orice situalie ce genereazd sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele Si prenumele:

CNP:

Funclia:

Data: Sem nitura 5i 5tampila:

bL



ANEXA 13

CURRICULUM VITAE

. .{'

*J {.-, ,\
eurotrfl55

Curriculum vitae
Europass

lnformatii personale

Nume / Prenume

AdresS(e)

Telefon(oane) Mobil:

Fax(uri)

E-mail(uri)

Nationalitate(-titi)

Data nagterii

Sex

Locul de munci vizat I
Domeniul ocupa[ional

Experienta profesionali

Perioada

Funclia sau postul ocupat

,)



Activititi gi responsabilit6ti
principale

Numele qi adresa
angajatorului

Tipul activit5lii sau sectorul
de activitate

Educalie gi formare

Perioada

Calificarea / diploma
oblinuti

Disciplinele principale
studiate / competenle

profesionale dob6ndite

Numele gitipul instituliei de
i nv515m6nt / furnizorului de

formare

Niveluli n clasificarea
nalionalS sau internalionalS

Aptitudini $i competente
personale

Limba(i) maternS(e)

Limba(i) strdinS(e)
cunoscutS(e)

Autoevaluare i nlelegere Vorbire Scriere

Nivel europeon (*) Ascultare Citire Participare la

conversa{ie
Discurs oral

Exprima

"e scrisi

Limba

Limba

(*) NivelulCadrului European Comun de Referintd Pentru Limbistrdine

h



Competente 5i abilitSli
sociale

Competen{e gi aptitudini
organizatorice

Competente gi aptitudini
tehnice

Competen{e gi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competen{e 5i aptitudini
a rtistice

Alte competenle 5i aptitudini

Permis(e) de conducere

lnformalii suplimentare

Anexe

,f-



ANEXA 14

Adresa deinaintare a raportului final sau intermediar

Antetul aplicantului

Cdtre,
Unitatea Administrativ Teritoriali Orasul Macin

Aldturat vdinaintam raportul narativ si financiar privind pro iectu li n registrat cu nr. _, din data

de 

- 

avAnd titlul care a avut/are loci n

D ata:

Reprezentant legal

Numele Si prenumele

Semndtura

in perioada in valoare de

coordonator proiect

Numele 5i prenumele

Semndtura

$tampila organizatiei

a6



ANEXA 15

Contract nr.:

Formular pentru raport6ri intermediare gi finale

i ncheiati n data de

Organiza!ia/ lnstitutia:

- adresa:

- telefonfax:

- email:

Denumirea proiectului

Datai naintirii raportului

L Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activitelilor desfigurate pena la datai ntocmirii raportului:
(Descrierea nu va depd5i o pagina, vor fi prezentate datele necesare unei evaludri de ansamblu a
derulSrii progra mului/proiectului si a verificirii realit;tii presta!iilor: beneficiari, ecouri de presd,
colaborarea cu alii parteneri etc.)
2. Rea lizarea activit;tilor propuse:
(Au putut fi desfdSurate aceste activitdtiin timpul planificat? DA / NU. Daca NU, expuneli motivele Ii
propuneti mSsurile ce urmeazd a fi luatein continuare pentru realizarea tuturor activitdtilor prevdzutein
contract)
3. Rezultate obtinute 5i rezultate asteptate:
(Rezultatele obtlnute si rezultatele asteptate vor fi consemnate in raport cu fiecare activitate
desfS5uratS,in concepte misurabile, indicatori de eficienld. Anexali documente relevante, dupd caz.)

ll. Raport financiar
1. Date despre fina nlare:

va loa rea totalS a proiectului, conform contractului de finantare nr. din data
d in care:

- contributie proprie a beneficiarului

sume reprezent6nd finanlare nerambursabi16 de la bugetul local



Nr
crt

Categoria
bugetari

Prevederi conform bugetului anexa la

contract

Total
buget

Executie

Total
executieContributie

finantator

Contributia
proprie a

beneficiarului

Alte surse
(donatii,

sponsoriziri,
etc.)

Contributia
finantator

Contribu{ia
proprie

benef iciar

Alte surse
(donatii,

sponsorizd ri

etc.)

1. i nchirieri

2.
Onorarii/
Fond premiere

3. Transport
4. Cazare si masa

5. Consumabile

6. Echipamente

7. Servicii

8. Tipdrituri
9. Publicitate
10. Administrativ
11. Alte costuri

TOTAL

rnc actele i lile efectuate: extrase

sas)

CFR si autocar. etc.



3. Situalia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupi modelul prezentat mai jos):

Pregedi ntele orga nizatiei/instituliei :

(numele, prenumele gi semndtura)

Responsabilul financiar al organizatiei/institutiei :

(numele, prenumele gi semnStura)

Data:

Coordonatorul programul ui/proiectul ui:

(numele, prenumele gi semnStura)

$tampila:

N r.crt. Categoria
cheltuieli

Nr. 5i data

document
Unitatea emitenti Suma totalS Contributie finanlator Contributie aplicant

Total (!ei):

\sa\



ANEXA 15

Declaratie de impatialitate a membrilor comisiei de evaluare Si selectionare

Subsemnatul detin, ca membru al Comisiei de
evaluare 5i seleclionare a proiectelor depuse pentru finantarea nerambursabild a activitetilor nonprofit
de interes local, care pot primi finanlare de la bugetul local al Orasului Macin, calitatea de evaluator al
programelor/proiectelori naintate comisiei.

Declar prin prezenta, cd nici eu Si nici sotrul/sotia, rudele sau afinii mei p6n5 la gradul al ll-lea inclusiv nu
avem niciun interes patrimonial sau nepatrimonial in leg6tura cu cererile de acordare a finanlSrii
integrale sau partiale a proiectelor/progra melor de interes public, ?naintate Comisiei de evaluare gi

seleclionare a organizatiilor neguverna mentale fird scop lucrativ, care pot primi finanlare de la bugetul
local al Orasului Macin.

Confirm cd,in situaliain care a5 descoperi,in cursul actiunii de seleclionare gi evaluare, un astfel de
interes existe, voi declara imediat acest lucru gi md voi retrage din comisie.

Nume gi prenume:

Data: Sem ndtu ra:

//o



Beneficiar

STAT DE PLATA

cu persoanele premiate cu ocazia actiunii/concursului_care a avut locin perioada(data)
in cadrul proiectului

ANEXA 17

Nr.

crt.
Nume/Prenume Suma

acordata
lmpozitul
retinut

Suma neta
primita

Seria B.l./C.1. CNP Adresa Semnatura

Presedintele organizatiei

(numele, prenumele si semnatura)

$tampila

Responsabilul fi nanciar a! organizatiei

(numele, prenumele si semnatura)

-sr\\



ANEXA 18

Beneficiar

cu participantii la actiunea

TABELCAARE/MASA

.organizat5inperioada(data)de-,inlocalitatea
in cadrul Proiectului care au beneficiat de cazare/masd

Nr.
crt.

Nume/Prenume Seria B.l./C.1. CNP Adresa Nr. zile Valoare masi Semnitura

Pregedintele organizatiei

(numele, prenumele gi semndtura)

Responsabilul fi nanciar a! organizatiei

(numele, prenumele gi semnatura)

$tampila

\-5,



7.
8.
9.

10.

11.

ANEXA 19

Ghid explicativ

1, Cererea de finantare: va fiintocmitein conformitate cu formularul prevdzutin Anexa 8la Ghidul
solicita ntului.
2. Solicitant: se va preciza care este numele complet al aplicantului si acronimul acestuia dacd

existi.
3. Date bancare: se va preciza numele complet al Bdncii, numir de cont Si titular.
4. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: se va preciza numele complet al

persoanei care reprezinti solicitantul, telefon, e_mail, semniturj.
5. Resoonsabilul de proiect: daca este diferit de persoana de la punctul 3.
6. Descrierea activititii: descrierea resurselor utilizate gi a obiectivelor solicitantului; descrierea

experienleii n scrierea gi managementul proiectelor.
Titlul proiectului: clar, concis, descriptiv, maxim LO cuvinte.
Locul de derulare al proiectului: se va menliona locul desfa5uririi proiectului.
Durata proiectului: Atentie! Beneficiarul finanldrii are obligatia sd finalizeze proiectul, inclusiv

procedura deintocmire gi depunere a raportului finalin vederea validdrii de cdtre comisie Si
atragerea ultimei transe a finanldriiin anul bugetarin care s-a acordat finan3area.

Rezumatul proiectului: se men!ioneazd scopul proiectului, activitd!ile principale, locul de
desfSgura re, durata, grupul !int5.

Scopul si obiectivele Droiectului: Scopul este un element cheie care formuleazd o idee clari gi
concisd a problemei, el trebuie sa fie scurt, concis Si unic. Scopul i permite cititorului sa afle mai
multe despre problema sau nevoia cdreia ise adreseazd proiectul. Obiectivele se referd la
activitdtile specificatein cerere. E necesar si se identifice toate obiectivele legate de scopul
propus si metodele / activit;tile folosite pentru a atinge scopul. Lualiin considerare mirimea
unei probleme 5i referiti-vd la rezultatul activitdtilor propuse c6nd preg5tili un obiectiv. Cifrele
folosite trebuie sa fie verificabile. Atentie, dacd propunerea este finantatS, obiectivele stabilite
vor fi probabil folosite la evaluarea proiectului, a5a cd fili reli5ti. Descrietiin ce misurE scopul
proiectului estei n corelalie cu misiunea organizaliei.

12. Justificare proiectului (maxim o pagin6): in acest capitol se descrie situatia actual; intr_un
anumit loc, precum 5i strategia prin care se va ajunge de la aceastd situatie actuale
nesatisfdcitoa re la situatria dorit5. Pentru aceasta se enunte Si se justificd problema abordati:

- care este problema de rezolvat (necesitatea)

- cine o are (grup lintd)
- unde gi c6nd existd (permanentd sau periodlcd)
- ca uze ale problemei

- consecintele nerezolvdrii

- de ce aplicantul este capabil sd o rezolve (succese anterioare, resurse, atuuri) cum o va
rezolva.
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Pentru sprijinirea afirmaliilor se prezine date concrete, u$or verificabile: studii, analize
statistice, cercetdriin domeniu, chestionare, articole de presa, aprecieri ale unor experli.

Explicati cum este implementat proiectulin relatie cu principiile programului de finanlare.
13. Rezultate scontate - cantitative si calitative, impact: rezultatele cantitative sunt considerate

orice serviciu, produs, informalie ce rezultd din desfdgurarea proiectului. Rezultatele
calitative sunt considerate schimbSrile (atat pozitive cet 9i negative) care pot apdrea ateti n

timpul proiectului c6t gi la finalul acestuia asupra grupului tintd 5i a beneficiarilor.
lmpactul reprezinti orice modificare directd sau indirectd asupra grupului tinte ca urmare a

implementdrii proiectului. Mijloace de verificare a rezultatelor: se va realiza un tabel cu dou;
coloane: activitate, rezu ltate.

14.Echipa proiectului: se mentioneazA numele persoanei 5i rolulin proiect.
l5.Partenerul (-ii) oroiectului: se vor completa coordonatele acestui / acestora (adresd, telefon,

etc.), scurtd descriere a activititilor derulatein proiect. Sunt eliglbili ca parteneri persoane
juridice care pot oferi transfer de experien{d, resurse umane, sprijin financiar sau material
pentru realizarea proiectului. Partenerul trebuie sa fie implicat direct in realizarea gi

implementarea proiectului. Rolul gi responsabilitd!ile partenerului in proiect trebuie
mentionate.

l6.Ordinea de prioritate:in cazulin care aIi aplicat pentru mai multe proiecte vi rugim sa precizali
ordinea importantei lor pentru dumneavaostre, lu6ndin considerare procedura de aplicare.

17. Bueetul proiectului: aplicantul vaintocmi un buget financiar qi 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. Bugetul narativ: se va explica necesitatea cheltuielilor pe categorii, precum Si premizele de la
care s-a porniti n estimarea cheltuielilor.

ANEXA 20
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CONTRACT DE FINANTARE NERAMBUBSABILA
7. Pdrtile controctdnte
in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. Si ca urmare a aprobdrii solicitdrii de

finanlare nerambursabild nr. , formulatd de cdtre
contract de fina ntare nera mb ursabilS i ntre:

s-a i ncheiat prezentu I

ORASUL MACIN, ca autoritate contractant5, cu sediulin Macin, str. Florilor, nr. 1, judetul Macin,
telefon:0240/57L354, fax: O24O/57395O, cod fiscal 3839156, cont RO--
deschis la Trezoreria orasului Macin, reprezentat prin vacaru Gheorghe , ,ranJl*a1iuJ" pri."l i n
calitate de FINANTATOR, pe de o parte

cu sediul in ora5ul , Str. jude!ul
deschis latel.: Cod fiscal , cont

reprezentatd lega I prin domnul/doamna
BENEFICIAR, pe de alt; parte.

2. Obiectul controctului
2.1. Prezentul contract are ca obiect
deru l5 rii proiectu lui

in calitate de

de Orasul Macin i n vederea

domeniul

perioada

finanlarea nera mbursa bilS acordatd

2.2. Beneficiarului ii va fi acordat; finanlarea nerambursabilS din fondurile alocate pentru
,,Alte activitdti culturale Si sportive" cuprinsi n bugetul local.
2 3. Activitdtile privind atingerea obiectivelor proiectului se vor desfd5ura i n

conform termenelor stabilitein cererea de finanlare.
2.4. Pdrtile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacd intdrzierea este cauzate de
evenimente de for!5 majorS.

3. Volooreo contrdctului. Moddlitdti de finontore
3.1. Orasul Macin, ca autoritate contractantS, se angajeaz6 sd acorde suma de _lei.
3.2. Toate plitile care privesc prezentul contract se realizeazd exclusiv prin mijloace bancare. Autoritatea
contractantd efectueazi pldlilein cadrul prezentului contract directin contul beneficiarului, pldlilein
numerarintre autoritatea contractantd 5i benericiar nefiind permise;
3.2. Suma va fi plStitd prin transfer bancar p6ndin data de

4, Durdtd contrdctului
4.1 Contractul intrdin vigoare incepiind cu data semnerii lui de ambele pdrli gi inceteazi pe data
de _--.
4.2 Beneficiarul finan!5rii are obligalia sd finalizeze proiectul in anul bugetarin care s-a acordat
finan!a rea.

5. Obliaatiile pdrtilor
5.1. Obligoliile Autoritdtii contrdctonte sunt:

5.1.1. sd asigure finanlarea Proiectului la termenul 5iin condiliile stabilite prin contract;
5.1.2. si nu comunice, in nici o situalie, fdr6 consimlSm6ntul prealabil scris al beneficiarului, informaJii
confidenliale aparlinend beneficiarului sau oblinutein baza relaliilor contractuale.

5.2. Obligdtiile Beneliciorului sunt urmdtoorele:
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5.2.1. sd desfS5oare activitS!ile proiectului stipulatein cererea de finanlare,in mdsurain care suma
acordatd o permite 5ii n funclie de importanta lori n atingerea scopului propus;

5.2.2. sit utilizeze suma de bani care face oblectul finantdrii numai pentru realizarea activitSlilor eligibile
gi atingerea scopurilor specificatei n Proiect 

--;

5.2.3. s; transmitd Orasului Macin informalii privind derularea Proiectului Si utilizarea sumei primite ca
finan{are.in acest scop,in termen de 15 zile calendaristice de laincheierea activitelilor prevdzutein
Proiect, Beneficiarul va prezenta urmdtoarele documente:

a) copie de pe documentele financiare atestend efectuarea pldlilor de citre beneficiarul finanldrii
nerambursabile, asa cum sunt ele prezentate in anexa nr. 8 a Proiectului. Aceste documente vor fi
prezentate in copie certificati de beneficiar prin semndture si gtampil;, cu mentiunea ,,conform cu
origina lul";

b) un raport de activitate final privind utilizarea sumelor primitein scopul realizdrii Proiectului.
Raportul de activitate va cuprinde activit;tile intermediare demarate, activitelile finalizate, sumele
utilizate Si/sau necorelerile existente fa!5 de planificare, dacd este cazul;

c) un raport financiar final care si precizeze decontul aferent atet sumei primite de la autoritatea
contractante, prevdzutdin prezentul contractin art.3 pct.3.1-. cat Si Si pentru contribulia proprie.
Raportdrile vor fiintocmitein conformitate cu Anexo nr. 75 din Ghidul soticitontului privind ocordoreo
finonSdrllor nerombursobile olocote de to bugetul locol pentru octivitdti nonprofit de interes locol gi vor fi
depuse at6t pe suport de h6rtie c6t 5iin format electronic.
5.2.4. sd depund documentele prevezute la art.5 pct.5.2.3. lit. a, b gi c la Compartimentul Relatii cu
Publicul din cadrul Orasului Macin, prin adresd de i naintare i ntocmite conform Anexei nr.14 din Ghidul
mai sus mentionatS.
5.2.5. s6 efectueze numai cheltuieli care seincadreazdin limitele ti categoriile aprobate ale proiectului.
Cheltuielile efectuatei nainte 5i dupi perioada de derulare a proiectului, aga cum este prevezut la art. 3,
nu sunt eligibile Si nu pot fi decontate de cdtre beneficiar.
5.2.6. si asigure suportul administrativ necesar executirii serviciilor;
5.2.7. s5 asigure componenta Si functionalitatea echipei de lucru a proiectului;
5.2.8. s; suporte toate obligaliile legate de plata personalului siu;
5.2.9 si furnizeze Orasului Macin, i n decurs de 3 zile lucrdtoare de la primirea unei solicitdri i n acest
sens, toate informatiile referitoare la derularea Proiectului Si sd permit;, pe toate durata contractului,
precum Si pe o perioade de 5 ani de la incetarea acestuia, accesul ndngridit al reprezentantilor
autoritdtii contractante sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele
pe baza cSrora se {ine evidenla activitdlilor derulatein cadrul contractului. Controlul se efectueazd la
locul unde aceste documente sunt pdstrate de cdtre beneficiar.in cazul refuzului de a permite accesul
acestor persoane gi de a coopera cu acestea, Beneficiarul are obligatia de a restitui Orasului Macin,in
termen de 5 zile lucrdtoare de la primirea solicitdrii scrise, suma pe care a primit-o ca finanlare 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 lucrdri de construclie care necesit; autorizatie de
construire 5i/sau alte avize Si autoriteli, beneficiarul este obligat se respecte legislaliain vigoare,in caz
contrar fiind obligat s; restituie finanlarea alocatd de la bugetul local.
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(1) Rapoartele menlionate la art. 5.2.3 vor fi supuse aprobdrii conducetorului autoritdtii locale,
dupi verificarea acestora de comisia de experii cooptati.

(2) Dup6 analiza acestora, primiria Orasului Macin va
mdsurilor care se impunin cazulin care,in urma analizei unui
contractua le Si neatingerea obiectivelor.

aproba rapoartele sau va decide luarea
raport, se constatd i ncelcarea obligaliilor

6, Promovdteo Proiectului
(1) Beneficiarul are obligaJia de a face referire explicitd pe toate materialele gi produsele oblinute

in urma finan!5rii primite (acolo unde este posibil), precum gi cu ocazia tuturor evenimentelor gi
actiunilor desfdsurate pe durata Proiectului, la urmdtoarea expresie: "proiect cofinantat din bugetul local
al Orasu lui Macin".

(2) Orasul Macin va putea, pe parcursul derulSrii Proiectului sau la finalul acestuia, s6 faci
publicein modulin care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestdri:- obiectivele Si durata proiectului;
- finanjarea acestuia de cdtre Orasul Macin;
- activitatileefectuateincadrul proiectului;
- rezu ltatele obtinute.

7. Participareo tertilor
7.1. Prin tertS persoani seinlelege beneficiar asociat sau sub-beneficiar;
7.2. Participarea terlilor pdrli este permisd dar nu va scuti beneficiarul de niciuna din obliga!iile 5i
responsabilitSlile sale stabilite prin prezentul contract;
7.3. Beneficiarul va impune terlilor aceleagi obligalii careiisunt impuse luiinsu{i, asigur6nd respectarea
tuturor drepturilor pe care le are autoritatea contractantd,in baza prezentului contract;
74. Beneficiarul nu este autorizat sd reprezinte sau s; angajeze rdspunderea autoritd(ii contractantein
raport cu tertele p;rti. Beneficiarul trebuie si aducd la cunostinte terlelor pdrti aceastd interdictie si se
se abtinS de la orice formulare sau comportament care ar putea fi gresiti nlelesei n aceastd privinld.

8. Buoetu I proiectul ui. Desti natio
8.1. Beneficiarul este obligat sd respecte bugetul detaliat al proiectului. Cheltuielile vor fi efectuate
conform bugetului proiectului Si prevederilor prezentului contract;
8.2. Toate fondurile care fac obiectul finan{drii, dobanzile aferente, precum Si bunurile pentru
achizilionarea cdrora au fost utilizate acestea si alte bunuri primitei n acest scop, vor fi utilizate de c6tre
beneficiar numai pentru realizarea activitSlilor si atingerea scopurilor specificate ale proiectului, conform
bugetului stabilit; atunci c6nd, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizilioneazd,
din fonduri publice nerambursabile, produse, lucr6ri sau servicii, procedura de achizi!ie este cea
prevazut5 de O.U.G. nr.34/2OOG cu modificarile 5i completarile ulterioare;
8.3. Atunci c5nd autoritatea contractantd constatd, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificarilor
efectuate, cd beneficiarul a folosit sau folosegte fondurile gi/sau bunurile achizilionate pentru derularea
proiectului, i ntr-o manieri neconform6 cu clauzele contractuale sau ca nu justificd utilizarea sumelor,
aceasta poate solicitai n scris restituirea lor;
8.4. Beneficiarul are obligalia de a restitui Consiliului Local Macinin termen de 5 zile lucdtoare de la
primirea solicit6rii scrise a acestuia su mele l ntrebuintate i n alte scopuri decAt desfd5urarea activitatilor
Proiectului 9i cele a cirori ntrebuintare nu este doveditd conform prevederilor pct. s.2.3.
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g. Subcontrdctare
9'l Beneficiarul poate subcontracta, cu aprobarea autoritetii contractante numai pAnd la 20% din
valoarea contractului cu alti colaboratori, care au obiect de activitate similar cu al beneficiarului gi carenu sunt specificati in contract. in cazul in care beneficiarul depdgegte limitele maxime precizate,
autoritatea contractante va refuza plata diferen!ei de valoare care depigegte aceasta limitd;
9 2' Finantatoruli5i asumi dreptul de a suspenda finantarea pe o perioada nedeterminate, i n funclie de
venitu rile i ncasate la bugetul local 5i eventual de a o diminua, fird ca beneficiarul sJ poatd emite vreopretentiei n aceastd situatie.

TO.Cesiuneo
Este interzisA cesiunea contractului sau a unor pe(i din acesta.

77. Sonctiuni
11 f in cazul in care se constat5, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificdrilor efectuate, cdBeneficiarul a folosit sau folosegte fondurile acordate pentru derularea proiectului intr-o manierdneconformd cu clauzele contractuale sau cd nu justificd utilizarea sumelor, autoritatea contractantdpoate solicitain scris restituirea acestora. Beneficiarul are obligalia de a restitui orasului Macin,intermen de 5 zile lucrdtoare de la primirea unei solicitdri scrise, sumelei ntrebuinlatei n alte scopuri decetpentru desfa5urarea activitSlilor Proiectului, precum gi sumele a cdrorintrebuinlare nu este doveditd,conform prevederilor contractului.
11 2 in cazul refuzului de a permite accesul re preze nta nlilor autoritelii contractante sau a altor organe
de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cdrora se line evidenta activitdlilor
derulatei n cadrul contractului si de a coopera cu acestia, Beneficiarul are obligilia de a restitui orasului
Macin,in termen de 5 zile lucrdtoare de la primirea solicitirii scrise, suma pe care a primit-o ca finanlarepentru realizarea proiectului.
11 3 in cazulin care Beneficiarul nu poate justifica cheltuirea unora dintre sumele acordate, autoritatea
contractantS poate cere returnarea sumelor echivalente cheltuielilor nejustificate.
11 4' Autoritatea contractante poate suspenda, cu notificare scris6, i n i ntregime sau parlial, plata, fird
rezilierea contractului, in cazul nerespectSrii de cStre beneficiar a oricSreia dintie ortigaliile sale
contractuale, 5i sd procedeze la verificareaintregii documentalii privind derularea proiectului finantat $iutilizarea finanJdrii.

72, Rdsp un d erea controctuol d
12.1. Beneficiarul igi asum;i intreaga
activit;!ilor Proiectului 5i rdspunde de
plat6.

rdspundere privind supravegherea generald a desfd5urdrii
exactitatea datelor prezentate in documentele justificative de

12 2' Beneficiarul rdspunde de pistrarea documentelor care au stat la baza i ncheierii contractului pe o
perioadd de 5 ani de la datai ncetirii raporturilor contractuale.
12 3' Beneficiarul este singura persoand responsabilS pentru modul in care finan{area este folositd.
Autoritatea contractanu este exoneratd de orice r6spundere asociatd oricdrei pretenlii sau acliuni
cauzate dei ncdlcarea reguliror, regrementdrilor sau regisraliei de citre beneficiar.
12 4' Beneficiaruli5i asumd responsabilitateai n fata tertelor pdr!i, inclusiv r6spunderea pentru fapte sau
prejudicii de orice fel cauzate de acestai n limita deruldrii contractului.
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73. Forto Moiord
13.1. Forta majord, a9a cum este ea definiti prin lege, apdrd de rispundere partea care o invocdin
termen.
13.2. Beneficiarul nu este indreptS{it la plati dacd esteimpiedicat, din cauze de forli majord, sd-gi
indeplineascd obligatiile contractuale. Forta majord trebuie anuntratdin scrisin 5 zile de la aparilia ei, iar
la disparilia forlei majore, toti n termen de 5 zile trebuie ficutd o notificare scrisd. Realizarea pa(iali a
Proiectului are drept rezultat plata partialS, Beneficiarul av6nd obligalia sA restituie sumele care nu au
fost cheltuitei n perioada deruldrii proiectului.

L4.1. Prezentul contract poatei nceta:
a) prinl ndeplinirea obiectului contractului;
b) prin acordul scris al piirlilor;
c) prin reziliere de drept invocatd de una din pdrli in

defectuoasd de citre cealaltd parte a obliga{iilor contractuale;
caz de ndndeplinire sau de indeplinire

d) prin ajungere la termen.
14'2 Autoritatea contractanu poate rezilia contractul dacd beneficiarul estein lichidare voluntara, se
afldi n faliment sau daci vinde ori cedeazd partea cea mai importantd a activeror sare;
14 3' Autoritatea contractantd poate rezilia contractul daci beneficiarul nu demareazi realizarea
contractuluii n termenul stabiliti n contracu
L4 4' contractele de finantare pot fi reziliate de plin drept, fdrd a fi necesard interventia instantei dejudecatS,in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificirii prin care pdrliiin culpi is-a
adus la cunostinli c5 nu 5i-a indeplinit obligatiile contractuale;
145 Notificarea va putea fi comunicatd in termen de 10 zile calendaristice de la data constatirii
ndndeplinirii sauindeplinirii necores p u nzitoa re a uneia sau mai multor obligalii contractuale;
146 in cazul rezilierii contractului ca urmare a nrindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul
finanlirii este obligatin termen de 15 zile sd returneze ordonatorului principal de credite sumele
primite, cu care se rdntregesc creditele bugetare ale acestuia,in vederea finanlirii altor programe $iproiecte de interes public,
14 7' Nerespectarea termenelor 5i a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale precum siinterzicerea participArii pentru obtinerea finan!;rii pe viitor.

75. Dispozitii finole
15 l Autoritatea contractant; 9i Beneficiarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild,
prin tratative directe, orice disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sauin legiituri cuindeplinirea
contractului. Eventualele litigii ndscute din interpretarea, executarea sauincetarea prezentului contract,
care nu pot fi solutionate pe cale amiabilS, vor fi supuse soluliondrii instantelor judecatore5ti din
Rom6nia.
15 2. Orice modificdri ale clauzelor contractuale nu vor putea fi aduse decet prin acordul pd(ilor,
materializati n act aditional Ia prezentul contract.
L5.3. orice comunicare i ntre pdrli cu privire la contract trebuie sd f ie transmisd i n scris, documentele
fiindinregistrate at6tin momentul transmiterii, c6t 5iin momentul primirii.
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15.4. Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

Prezentul contract a fostincheiat astdzi, ,in 2 exemplare cu valoarejuridicd egald, cateunul pentru fiecare parte contractant6 5i cuprinde e pagini

Autoritate contractante,
ORASUT MACIN

PRIMAR

DTRECT|A EcONOMtCA
Director economic,

Oficiul juridic

Beneficiar,

9u


