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1. Dispoziții generale.
1.1 Scop și definiții:

Art. 1. (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a
criteriilor  pentru  încheierea  protocoalelor/acordurilor  de  finanțare  nerambursabilă  din
fonduri publice,  acordate  de la bugetul  local  al  Primăriei  Sectorului 1 a Municipiului
București, prin Centrul Cultural Sector 1 și nu are ca obiect organizarea unui concurs de
proiecte.

(2) Procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru
proiecte de interes local, este reglementată și în concordanță cu:
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea  nr.  350/2005  privind  regimul  finanțărilor  nerambursabile  din  fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările și completările ulterioare; 
- Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

Art.  2. În  înțelesul  prezentului  regulament,  termenii  și  expresiile  de  mai  jos  au
următoarea semnificație: 

a) activitate  generatoare  de  profit:  obiectivul  propus  printr-un  proiect  care  duce  la
obținerea unui profit economic în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;

b) activitate nonprofit: activitatea de interes general sau în interesul unor colectivități care
nu urmărește realizarea  unui profit;

c) autoritate finanțatoare: Primăria Sectorului 1, prin Centrul Cultural Sector 1;
d) beneficiar: solicitantul care primește finațarea nerambursabilă;
e) cerere de finanțare nerambursabilă: documentul completat și depus de către  solicitant

la autoritatea finanțatoare pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul în curs din
bugetul local pentru activități nonprofit de interes local;  

f) cerere de plată: documentul completat de beneficiarul finanțării nerambursabile pe care
acesta  îl  prezintă  autorității  finanțatoare  în  vederea  virării  în  contul  său  a  avansului,
tranșelor;

g) cheltuieli  eligibile:  cheltuieli  care  sunt  luate  în  considerare  pentru  finanțarea
neramursabilă;

h) protocol/acord de finanțare neramburabilă; protocol/acord încheiat în condițiile legii
între autoritatea finanțatoare și beneficiar;

i) finanțare  nerambursabilă;  alocare  financiară  directă  din  fonduri  publice  pentru
desfășurarea unor  activități  nonprofit  care  să  contribuie  la  realizarea  unor acțiuni  sau
programe de interes public la nivelui Sectorului 1;

j) fonduri publice: sunt alocate din bugetul propriu al Primăriei Sectorului 1;



 

k) proiectul: este un ansamblu coerent de acțiuni tehnice și financiare, coordonate în mod
logic, rațional și eficient, conform unei succesiuni de activități prevăzute a fi desfășurate
într-un interval de timp într-un loc prestabilit pentru atingerea unor obiective determinate,
obținerea  unor  rezultate  indetificabile  și  măsurabile  cât  mai  aproape  de  așteptările  și
intențiile inițiale, realizat în cooperare între autoritatea finanțatoare și solicitant;

l) solicitant: orice persoană fizică autorizată sau juridică fără scop patrimonial care depune
o  propunere  de  proiect  –  asociații  ori  fundații  constituite  conform legii  –  sau  culte
religioase recunoscute conform legii;

m) contribuția solicitantului:  finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție
din partea beneficiarului, în numerar, de cel puțin 10% din valoarea finanțării;

n) sursele  de finanțare  preconizate: pot  fi  surse proprii  (se  vor  constitui  din resursele
solicitantului) și surse atrase în numerar (donații, sponsorizări). Sursele atrase nu pot fi
finanțări de la alte autorități publice;

o) parteneri ai solicitantului: persoane fizice autorizate  sau juridice de drept public ori
privat, fără scop patrimonial;

Partenerii  solicitanților trebuie să îndeplinească aceleași  criterii  de eligibilitate precum
solicitanții, respectiv cele enunțate la art. 3.

Art.  3.  (1)  Solicitanții  care  pot  participa   la  procedura  de  obținere  a  finanțărilor
nerambursabilă  sunt  persoane  fizice  autorizate  sau  juridice  fără  scop  patrimonial  –
asociații  ori  fundații  sau  culte  religioase,  care  sunt  acreditate,  în  conformitate  cu
prevederile legislației în domeniu.

(2) Organizațiile solicitante pot acționa individual sau asociate într-un consorțiu cu alte
persoane fizice  autorizate  sau  juridice,  fără  scop patrimonial.  Partenerii  nu pot  primi
fonduri din finanțarea nerambursabilă.

(3) Partenerii eligibili sunt:

- Persoane juridice de drept privat care desfășoară activități nonprofit;
- Persoane fizice autorizate cu competențe în domeniu, care pot participa la pregătirea și
implementarea proiectului;
-  Instituții  de învățământ  care pot contribui  semnificativ  la implementarea și  succesul
proiectului;
- Instituții de cultură care nu sunt în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 și care
pot contribui semnificativ la implementarea și succesul proiectului cultural;
- Alte instituții,  fără scop patrimonial care pot participa la pregătirea și implementarea
proiectului și care nu sunt în subordinea autorității finațatoare.

(4) Parteneri neeligibili:

- Partide politice;
- Asociații profesionale;
- Parteneri sociali (sindicate și patronate);



 

-  Cooperative  distribuitoare  de  profit  și  instituții  din  subordinea  Consiliului  Local  al
Sectorului 1.

Art.  4. Finanțările  nerambursabile  acordate  se  vor  utiliza  de  către  beneficiari  numai
pentru programele și proiectele de interes public.

Art.  5.  Regulamentul  se  aplică  pentru  atribuirea  oricărui  protocol/acord  de  finanțare
nerambursabilă de la bugetul local al Primăriei Sectorului 1 a Municipiului București,
pentru următoarele domenii:

- Cultural-artistic;
- Educație și educație civică;
- Social;
- Sport;
- Eco-educativ, protecția mediului și educație pentru mediu;
- Culte religioase.

Art. 6. Regulamentul nu se aplică fondurilor speciale de intervenție în caz de calamitate
și de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate și nu aduce atingerea procedurilor stabilite
prin legi speciale.

Art. 7. Potrivit regulamentului, nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce
presupun dezvoltarea  infrastructurii  solicitantului,  cu  excepția  cazului  în  care  aceasta
reprezintă o componentă indispensabilă proiectului,  fapt constatat  de către Comisia de
Evaluare a proiectelor, ulterior analizei documentației depuse de aplicant.

Art. 8. Constatarea situațiilor care nu intră sub incidența regulamentului, se face de către
Comisia de Evaluare, ulterior analizei documentației depuse de solicitant.

Art. 9. Obiectiv general/ Obiective specifice/ Activități eligibile

(1) Finanțarea  nerambursabilă  își  propune  să  sprijine  inițiative  și  acțiuni  în  domeniile
Cultural-artistic,  Educație  și  educație  civică,  Social,  Sport,  Eco-educativ  protecția
mediului și educație pentru mediu, Culte religioase, ale persoanelor fizice și juridice fără
scop patrimonial din Sectorul 1, responsabilizarea și creșterea calității serviciilor acordate
cetățenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunității.

(2) Primăria Sectorului 1 a Municipiului București, prin Centrul Cultural Sector 1, va aloca
fonduri nerambursabile în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 cu modificările
și completările ulterioare, Legii nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare,
următoarelor domenii eligibile și activități specifice de interes local:

 Domeniul „Cultural-artistic”:



 

-      simpozioane, dezbateri și întâlniri cu tematică științifică și culturale, organizarea
de expoziții de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare; 

-      editarea de cărți și publicații;
- organizarea  unor  evenimente  culturale  sau  social  –  culturale  inovatoare,  prin

punerea  în  scenă  sau  organizarea  ori  prezentarea  unor  spectacole  de  teatru,
muzică, dans, film, interdisciplinare sau pluridisciplinare;

- derularea  oricăror  evenimente  în  scopul  promovării  monumentelor  istorice,
arhitecturale și de patrimoniu cultural din Sectorul 1;

- turism cultural si tabere de creație și de cultură;
- organizarea unor concerte, festivaluri,  spectacole și alte manifestări culturale și

artistice în Sectorul 1 ce presupun desfășurarea de activități recreative, artistice,
sportive și de agreement adresate cetățenilor, în special tinerilor din Sectorul 1, cu
prilejul unor evenimente și sărbători, prin orice alte activități specifice integrate
unor  proiecte/programe  culturale  sau  social-culturale  și  artistice  adresate
cetățenilor Sectorului 1.

Domeniul „Educație și educație civică”:

- desfășurarea de activități extracurriculare cu caracter educativ, precum și inițierea
și implementarea unor proiecte/programe în acest sens, prin creșterea gradului de
informare și sensibilizare a elevilor și tinerilor asupra dimensiunilor vieții sociale;

- formarea și dezvoltarea atitudinii civice, prin activități care să susțină promovarea
ideii  de  voluntariat  și  creșterea  numărului  de  voluntari,  prin  derularea  unor
campanii  de  informare  având  drept  scop  sporirea  gradului  de  participare  a
tinerilor la viața publică;

- încurajarea  tinerilor  în  vederea  asumării  responsabilităților  individuale  sau  de
grup,  prin  derularea  unor  campanii  educaționale  având  drept  scop  creșterea
gradului de informare a tinerilor privind viața de cuplu, planificarea familială și
consecințele bolilor cu transmitere sexuală, viața socială în general.

Domeniul „Social”:

- asigurarea  accesului  persoanelor  aparținând  unor  grupuri  vulnerabile,  potrivit
principiului  incluziunii  sociale,  la  oportunitățile  și  resursele  necesare  pentru  a
participa pe deplin la viața socială și culturală pentru creșterea calității vieții;

- campanii  de  promovare  a  sănătății  (antitutun,  antialcool,  antidrog),  inclusiv  la
nivelul unităților școlare din sistemul de asistență socială Sector 1;

- campanii  de  informare  și  educație  a  tinerilor,  asupra  normelor  și  regulilor
fundamentale  de  igienă  (personal,  alimentară  și  nutrițională,  a  mediului,  etc)
precum și asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare;

- conștientizarea  de  către  tineri  a  modalității  de  transmitere  și  a  complicațiilor
infecțiilor cu transmitere sexuală, cât și a riscului intreruperii sarcinii;

- prevenirea  și  combaterea  marginalizării  sociale,  în conformitate  cu prevederile
Legii nr. 116/2002 potrivit cărora persoanele marginalizate sunt definite ca având



 

„poziție  social  periferică,  de  izolare,  cu  acces  limitat  la  resursele  economice,
politice,  educaționale  și  comunicaționale  ale  colectivității,  manifestată  prin
absența unui minimum de condiții sociale de viață”; 

- inițierea unor proiecte și desfășurarea de acțiuni care au drept scop prevenirea sau
limitarea  unor  situații  de  dificultate  ori  vulnerabilitate,  care  pot  duce  la
marginalizare sau excluziune socială;

- organizarea  de  evenimente  cu  caracter  social  –  umanitar  pentru  persoanele
vârstnice.

Domeniul „Sport”:

- promovarea  și  sprijinirea  sportului  de  performanță  în  scopul  valorificării
aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire, competiție,
pentru  ameliorarea  rezultatelor  sportive,  realizarea  de  acorduri  sau  obținerea
victoriei;

- organizarea de competiții și evenimente având drept scop dezvoltarea activității
sportive pe plan local, național sau internațional;

- organizarea unor competiții și evenimente sportive având drept scop asigurarea
reprezentării  comunității  locale  a  Sectorului  1  pe  plan  local,  național  sau
internațional;

- sprijinirea  unor  programe  sportive  în  vederea  încurajării  practicării  sportului
pentru  sănătate,  educație,  recreere,  ca  parte  integrantă  a  modului  de  viață,  în
vederea menținerii sănătății a individului și a societății;

- organizarea  de  competiții  și  evenimente  sportive  având  drept  scop  atragerea
populației de toate vârstele din Sectorul 1 în activități de practicare a sportului
pentru sănătate și recreere, bazate pe practicarea liberă a exercițiului fizic într-un
mediu curat și sigur, individual sau în grup, organizat ori independent;

- sprijinirea sportului școlar și asigurarea condițiilor organizatorice și materiale de
practicare a educației fizice și sportului la nivelul școlilor, liceelor și structurilor
de tineret din Sectorul 1;

- inițierea și organizarea oricăror competiții, programe și actiuni cu caracter sportiv
sau sportiv – recreativ și distractiv, cu caracter extracurricular, în scopul atragerii
tuturor  elevilor  din Sectorul  1 la  practicarea  sportului,  în  vederea formării  lor
pentru o societate sănătoasă și durabilă;

- activități  extracurriculare  încredințează  sarcini  concrete  care  responsabilizează
elevii, sprijinindu-i în direcții constructive și manifestând consecvență în procesul
educational, dezvoltând în același timp încrederea în forțele proprii și orientarea
de a petrece timpul liber într-un mod util și benefic.

Domeniul „Eco-educativ, protecția mediului și educație pentru mediu”:

- educația  și  conștientizarea  publicului  privind  protecția  mediului  prin  aplicarea
modelului diversității și abordării diferențiate;



 

- campanii  de informare și  educare a cetățenilor,  populației  școlare (prin acțiuni
extracurriculare) și tinerilor din Sectorul 1, privind prevenirea acțiunii factorilor
poluanți  și  reducerea  impactului  acestora  asupra  atmosferei,  apei  și  solului,
inclusiv reducerea nivelului de zgomot;

- campanii de informare și educare în scopul dezvoltării unui comportament civic –
responsabil al tuturor cetățenilor și în special al tinerei generații față  de  mediu și
resursele planetei.

Domeniul „Culte religioase”:

- asigurarea libertății religiei la nivel individual și colectiv;
- activități  de asistență social  – religioase susținute pe bază de proiect  inițiat  de

către unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România, potrivit art.
14, alin. 1, lit  „f” din  HG nr. 1470/2002, raportat la art.3, alin. 3, din  OG nr.
82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult;

- organizarea  de  evenimente  și  manifestări  social  –  religioase  care  să  vină  în
întâmpinarea  cerințelor  cetățenilor  și  să  asigure  condițiile  necesare  respectării
drepturilor și libertăților religioase;

- activități  de interes public cu caracter social  religios desfășurate dupa modelul
cooperării  între  stat  și  autoritățile  locale  și  culte,  în  parteneriat  cu  Patriarhia
Română, în baza Protocolului de Colaborare între Patriarhia Română și Consiliul
Local al Sectorului 1, prin Primar, din data de 13 noiembrie 2008 astfel cum a fost
prelungit până la data de 01 noiembrie 2018, prin Act Adițional nr.3, aprobat prin
Hotărârea Consiliului  Local al Sectorului 1 nr. 153/30.09.2013.  

2. Procedura de solicitare a finanțării.

Art. 10. Atribuirea finanțărilor nerambursabile se face exclusiv pe baza evaluării de către
Centrul  Cultural  al  Sectorului  1 a  proiectelor,  procedură care permite  încheierea unui
protocol/acord  de  finanțare  nerambursabilă  din  fonduri  publice,  prin  evaluarea  și
aprobarea acestuia de către comisii, cu respectarea principiilor finanțării nerambursabile
din  fonduri  publice  consacrate  de  Legea  350/2005  privind  regimul  finanțărilor
neramursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și
de Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale,  cu modificările  şi  completările
ulterioare. 

Art. 11. Documentația de solicitare a finanțării, redactată în limba română, se va depune
în două exemplare (original și copie) precum și în format electronic ( pe suport fizic, în
plic sigilat) la Registratura Primăriei Sector 1 București de pe Bd. Banu Manta nr.9. 



 

Art. 12. Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al
conținutului și trebuie să fie semnată, pe proprie răspundere, de către solicitant sau de
către o persoană împuternicită legal de aceasta.

Art. 13. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei și va rămâne ferm pe toată
durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă semnat în urma evaluării
proiectului.  Suma decontată nu poate fi mai mare decât  suma aprobată în cererea de
finanțare.

Art. 14. Numărul de participanți la procedura de evaluare nu este limitat.

Art. 15. Documentația solicitanților persoane juridice va conține următoarele acte:

a) opis al documentelor depuse la dosarul proiectului;

b) formularul de solicitare al finanțării, Anexa 1;

c) bugetul de venituri și cheltuieli al programului/ proiectului, conform Anexei 2;

d)  declarația  de  imparțialitate  a  solicitantului,  conform  Anexei  3  a  regulamentului,
semnata de reprezentanții legali;

e) dovada că solicitantul poate să participe cu o contribuție de minim 10% din valoarea
totală a finanțării, în numerar – extras de cont bancar, dar nu mai vechi de 30 de zile de la
data depunerii solicitării,  contracte de sponsorizare încheiate conform normalor legale,
acestea trebuie să aibă ca obiect acoperirea cheltuielilor aferente programului/proiectului
și să aibă prestabilită valoarea  financiară în lei sau alte forme de sprijin financiar ferm
din partea unor terți, în copie certificată conform cu originalul;

f)  certificatul  de înregistrare/înscriere  în Registrul Asociațiilor  și  Fundațiilor,  în copie
certificată conform cu originalul;

g) actul constitutiv, statutul și certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale
sediului actual/punct de lucru al organizației solicitante și actele adiționale, după caz, în
copie certificată conform cu originalul;

h) hotărârea judecătorească de înființare a organizației, în copie certificată conform cu
originalul;

i)  certificat  fiscal  valabil  emis  de Serviciul  Impozite  și  Taxe din cadrul  Primăriei  de
Sector din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local, în original;

j)  certifical  fiscal  din care să rezulte  că solicitantul  și-a îndeplinit  obligațiile  de plată
exigibile  a  impozitelor  și  taxelor  către  stat,  precum și  contribuțiile  pentru  asigurările
sociale de stat, aflat în termenul de valabilitate obținut de la Administrația Financiară, în
original;



 

k) situațiile financiare anuale de la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate
la administrația finanțelor publice. În situația în care acestea nu sunt finalizate, se vor
depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

l) pentru solicitanții care au derulat activități pe o perioadă mai scurtă de 1 an, se depune
un raport de activitate pentru perioada respectivă;

m)  documente  privind  colaborarea  sau  parteneriatul  cu  alte  autorități  publice  sau  cu
organizații guvernamentale și neguvernamentale, după caz;

n) declarație pe proprie răspundere a solicitantului, Anexa 4 a regulamentului;

o) CV-urile echipei de proiect, în format Europass, Anexa 5 a regulamentului;

p)  alte  documente  considerate  relevante  de  către  aplicant  (  în  cazul  proiectelor  care
presupun  o  producție  de  spectacol  pe  un  text  preexistent,  este  obligatorie  atașarea
textului,  în  cazul  proiectelor  care  includ  seminarii/conferințe/instruiri/expoziții  este
obligatorie detalierea tematicii).

Art.  16. Documentația  solicitanților  persoane fizice autorizate  va conține următoarele
acte:

a) opis al documentelor depuse la dosarul proiectului;

b) bugetul de venituri și cheltuieli al programului/ proiectului, conform Anexei 2;

c) dovada că solicitantul poate să participe cu o contribuție de minim 10% din valoarea
totală a finanțării, în numerar – extras de cont bancar, dar nu mai vechi de 30 de zile de la
data depunerii solicitării,  contracte de sponsorizare încheiate conform normelor legale,
acestea trebuie să aibă ca obiect acoperirea cheltuielilor aferente programului/proiectului
și să aibă prestabilită valoarea  financiară în lei sau alte forme de sprijin financiar ferm
din partea unor terți, în copie certificată conform cu originalul;

d) declarația pe proprie răspundere a persoanei fizice autorizate Anexa 2;

e) CV-urile echipei de proiect, în format Europass;

f)  certificat  fiscal  valabil  emis  de Serviciul  Impozite  și  Taxe din cadrul  Primăriei  de
Sector din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local, în original;

g) certificat de atestare fiscală valabil emis de către Agenția Națională de Administrație
Fiscală din care să rezulte că solicitantul nu are obligații de plată restante la bugetul de
stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, în original;

h) declarația de imparțialitate a beneficiarului, confirm Anexei 3 a regulamentului



 

i)  documente  privind  colaborarea  sau  parteneriatul  cu  alte  autorități  publice  sau  cu
organizații guvernamentale și neguvernamentale, după caz;

j) buget narativ prin care vor fi fundamentate toate categoiriile de cheltuieli prevăzute în
conformitate cu liniile bugetare;

k)  copie  conform  cu  originalul  după  certificatul  de  înregistrare  a  persoanei  fizice
autorizate care atestă calitatea de persoană fizică,  formă de înregistrare/atestare,  copie
conform  cu  originalul  după  documentul  din  care  să  rezulte  că  persoana  fizică  este
autorizată să desfășoare activități similare de natura celor care fac obiectul proiectului;

l) situațiile financiare anuale de la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate
la administrația finanțelor publice. În situația în care acestea nu sunt finalizate, se vor
depinde situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

m) certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului;

n) acte doveditoare ale sediului actual al solicitantului/punct de lucru și actele adiționale,
după caz, în copie certificată conform cu originalul;

o)  alte  documente  considerate  relevante  de  către  aplicant  (  în  cazul  proiectelor  care
presupun  o  producție  de  spectacol  pe  un  text  preexistent,  este  obligatorie  atașarea
textului,  în  cazul  proiectelor  care  includ  seminarii/conferințe/instruiri/expoziții  este
obligatorie detalierea tematicii).

Nota: Pentru a putea fi luate în considerare, toate documentele depuse în copie vor
fi semnate, ștampilate și vor conține mențiunea ”Conform cu originalul”.

3 Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile.

Art. 17.  Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc cumulativ următoarele
criterii minimale de selecționare:

a) programele și proiectele sunt de interes public local doar la nivelul Sectorului 1;
b) promovează și aduc identitate Sectorului 1 al Municipiului București;
c) este  dovedită  capacitatea  organizatorică  și  funcțională  a  beneficiarului  finanțării,  prin

experiența  în  domeniul  administrării  altor  programe  și  proiecte  similare,  cu  excepția
organizațiilor nonguvernamentale care au desfășurat activități pe o perioadă mai scurtă de
un an; identificarea beneficiarilor implementării proiectului; capacitatea resurselor umane
de  a  asigura  desfășurarea  programelor  la  nivelul  propus;  experiență  în
colaborarea/parteneriatul cu autoritățile publice, cu alte organizații guvernamentale din
țară și din străinatate, după caz.



 

Art. 18.  Toate cererile selecționate sunt supuse evaluării, la acordarea punctajului fiind
prioritare:

- relevanța proiectului propus, prin raportare la domeniile eligibile și activitățile specifice;
- alcătuirea unui plan de acțiune clar;
- realismul bugetului și corelarea acestuia  cu activitățile prevăzute;
- dimensiunea impactului previzionat.

Art. 19. Criteriile specifice de evaluare a cererilor de finațare depuse, sunt următoarele:

Criterii de evaluare Punctaj
maxim

1. Relevanță și coerență 23
1.1.  Relevanța proiectului pentru nevoile comunității locale:

a) 3 pct. – încadrarea în cel puțin un domeniu eligibil;
b) 3 pct. – trimitere la studii și cercetări relevante;

6

1.2.  Definirea grupului țintă
a) 4 pct. – identificarea grupului țintă;
b) 3 pct. – grupul țintă este relevant pentru domeniul proiectului;

7

1.3.  Relevanța obiectivelor proiectului:
a) Se acordă 1 pct. pentru fiecare caracteristică SMART.

5

1.4.  Elemente specifice care aduc plusvaloare:
 Punctajul se acordă dacă proiectul conține soluții  inovatoare,  modele de
punere în practică, continuarea unei tradiții etc.

5

2. Metodologie 31
2.1. Planul de acțiune

a) 5  pct.  –  activitățile  au  o  succesiune  logică  și  acoperă  toate  aspectele
necesare;

b) 4 pct. – activitățile sunt bine programate;
c)  3 pct. – planul de acțiune poate fi realizat cu resursele programate/existente

12

2.2.  Indicatori de verificare obiectivi:
a) 5 pct. – proiectul conține indicatori verificabili, măsurabili și corespunzători

cu activitățile propuse și rezultatele scontate;
b) 2 pct. – sursele și metodele de verificare sunt relevante și accesibile.

7

2.3.  Măsura în care proiectul promovează imaginea Sectorului 1
a) 2  pct.  –  pentru  promovarea  imaginii  Sectorului  1  pe  plan

național/internațional;
b) 1 pct – pentru promovarea Sectorului 1 pe plan local

3

2.4.  Riscurile interne și externe
a) 3 pct. – Identificarea riscurilor; 
b) 3 pct. – plan gestionare riscuri.

6

2.5.  Implicare partener în proiect
a) 1 pct. – dacă există partener local/național;
b) 2 pct. – dacă există partener internațional.

3



 

3. Durabilitate 17
      3.1. Impactul concret asupra grupului țintă

a) 4 pct. – impact major;
b) 2 pct. – impact mediu;
c)   1 pct. – impact redus.

7

     3.2 Continuitatea activităților proiectului dupa încheierea finanțării:
a) punctajul se acordă dacă proiectul prezintă acțiuni care pot fi continuate și

după terminarea proiectului, relativ la nevoile grupurilor țintă selectate și la
nevoile comunității. 

6

     3.3. Efecte multiplicatoare:
b) proiectul și rezultatele obținute  pot servi ca exemple și pot inspira și alte

persoane/organizații  să  realizeze  activități  similare  și  chiar  pot  să  preia
rezultatele ca model de bună practică. 

4

4. Buget și eficacitatea costurilor: 19
      4.1. Claritatea și detalierea bugetului pe capitolele de cheltuieli:

a) 5 pct. – bugetul total estimat de beneficiar este prezentat clar, pe categorii
de cheltuieli;

b) 1  pct.  –  contribuția  beneficiarului,  respectiv  contribuția  solicitată  la
autoritatea finanțatoare, sunt prezentate clar și diferențiat.

6

4.2.  Necesitatea cheltuielilor  estimate în raport  cu activitățile propuse
pentru implementarea proiectului:

a) 3  pct.  –  bugetul  proiectului  este  adecvat,  cheltuielile  sunt  necesare  și
relevante pentru implementarea proiectului;

b) 2 pct. – nivelul costurilor este realist, relativ atât la necesitățile activităților
propuse spre finanțare cât și la prețurile pieței;

c) 2 pct. – există un raport echilibrat între diferitele capitole bugetare.

7

4.3 Cuantumul contribuției proprii
a. 2 pct. – contribuție între 10,01 – 15,00%
b. 4 pct. – contribuție peste 15,00%

6

5. Capacitatea managerială și cunoștințele de specialitate: 10
5.1. Experiența managerială a aplicantului în domeniul respectiv: 
a) 4 pct. – pentru proiecte derulate;
b) 2 pct. – pentru proiecte derulate cu un buget mai mare sau egal cu cel propus.

6

5.2.  Cunoștințele   de  specialitate  ale  aplicantului  (cunoașterea
problemelor vizate):
a) 2 pct. – studii în domeniul vizat; conform CV;
b) 2 pct. – experiență profesională/proiecte în domeniu; conform CV.

4

Punctaj maxim 100

Notă: Nu poate fi luat în considerare spre finanțare un proiect ccare nu a intrunit
un minim de 70 de puncte.

Art. 20. Nu sunt selecționate programele sau proiectele aflate în una dintre următoarele
situații:

a) documentația  prezentată  este  incompletă  și  nu respectă  prevederile  prezentului
regulament; 



 

b) solicitanții au conturile bancare blocate;
c) solicitanții nu au respectat un contract de finațare anterior cu Primăria Sectorului

1 (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe
o perioadă de un an de zile);

d) solicitanții au prezentat declarații inexacte la sesiunea anterioară; 
           solicitanții nu si-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor și

contribuțiilor către bugetul de stat, bugetul local, precum și bugetul asigurărilor
sociale de stat;

e) furnizează informații false în documentele prezentate;
f) au  comis  o  gravă  greșeală  în  materie  profesională  sau  nu  și-au  îndeplinit

obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în
care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă documente doveditoare;

g) fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de
dizolvare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) solicitanții  nu  au  prevăzut  în  statutul  organizației,  activitatea  corespunzătoare
domeniului la care doresc să participe;

i) se află în litigiu cu instituția  publică căreia îi solicită o finanțare nerambursabilă;
j) se află în incapacitate de plată.

Notă:  Comisia  de  evaluare  a  proiectelor,  are  dreptul  să  ceară  solicitanților
prezentarea de documente suplimentare care dovedesc eligibilitatea propunerilor.

4. Organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare.

Art. 21. Evaluarea proiectelor se va face de către Comisia de evaluare , care va evalua și
întocmi raportul final.

Art. 22. Comisia de evaluare va fi formată din 3 membri (un consilier local desemnat de
către  Consiliul  Local  al  Sectorului  1,  un  reprezentant  al  aparatului  de  specialitate  al
Primăriei Sectorului 1 desemnat de către Primar, un reprezentant al Centrului Cultural
desemnat prin decizia directorului) și un secretar, fiind legal întrunită în prezența tuturor
membrilor săi.

Art. 23. Fiecare membru al unei comisii va semna o declarație de imparțialitate.

Art. 24. Ședințele comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei
prin  vot  deschis.  Președintele  comisiei  va  asigura  convocarea  și  prezența  membrilor
comisiei,  în  termen  de  5  zile  de  la  data  comunicării  de  către  secretarul  comisiei,  a
problemelor a căror rezolvare este de competența comisiei.

Art.  25. Secretariatul  comisiei  va  fi  asigurat  de  personalul  din  cadrul  Serviciului
Secretariat  General  și  Audiențe  din  cadrul  Primăriei  Sectorului  1  și  va  prelua



 

documentațiile de solicitare a finanțării, pe măsura înregistrării lor. Secretarul comisiei nu
are drept de vot.

Art. 26. Comisia hotărăște prin votul majorității simple a membrilor. Decizia comisiei de
analiză însoțită de rapoartele de evaluare privind acordarea finanțărilor nerambursabile va
fi înaintată către Centrul Cultural Sector 1 pentru a promova hotărârile de Consiliu Local
care  aprobă  finanțarea  nerambursabilă  a  proiectelor  în  plenul  Consiliului  Local  al
Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 27. Membrii Comisiei au urmatoarele atribuții:

- participă la ședințele de evaluare;
- verifică  îndeplinirea  de  către  solicitant  a  conformității  administrative  și  a

criteriilor de eligibilitate, și va completa o listă de verificare; ( pg.16-17)
- analizează  și  evaluează  tehnic  și  financiar,  propunerile  de  proiecte  primite  în

conformitate cu criteriile specifice de evaluare;
- stabilesc în ședință, punctajul pentru fiecare proiect analizat și evaluat,  în baza

criteriilor prevăzute în prezentul regulament;
- aprobă punctajul final al proiectelor;
- pastrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate;
- verifică  îndeplinirea  de  către  solicitant  a  conformității  administrative  și  a

criteriilor de eligibilitate și le comunică secretariatului comisiei, care v-a completa
lista de verificare de mai jos:

  Nota 1 – Proiectele se vor finanța în limita bugetului aprobat.

  

Acte administrative

Numele solicitantului

Statutul legal

Data înființării organizației

Partener Nume

Titlul propunerii

CONFORMITATE 
ADMINISTRATIVA ȘI
ELIGIBILITATE

DA NU

1. Termenul  limită  de depunere a fost
respectat



 

2. A fost folosit formularul potrivit de
cerere  de  finanțare  nerambursabilă,
respectiv cel publicat pentru această
sesiune

3. Este  inclusă  o  copie  alături  de
original, inclusiv în format electronic

4. Foecare  parneter  a  completat  și  a
semnat  o  delcarație  de  parteneriat
conform  prevederilor  din
Regulament și aceasta este inclusă în
propunere, dacă este cazul

      5. Bugetul este prezentat  în formatul
solicitat, este exprimat în RON
      6.  Durata  proiectului  este  conform
perioadei maxim permisă

7. Declarațiile  solicitantului  au  fost
completate și au fost semnate

8. Contribuția  solicitantului  este  de
minim 10% din valoarea finanțării

9. Documentele suport sunt atașate

10.  Solicitantul este eligibil

11. Partenerul este/sunt eligibil/i

12. Proiectul se încadrează într-unul din
domeniile programului

Numele și prenumele evaluatorului/lor

1.

2.

3.

Semnătură evaluatori



 

5. Procedura evaluării.

Art.  29. Documentațiile  de  solicitare  de  finanțări  nerambursabile  vor  fi  comunicate
Centrului Cultural al Sectorului 1. 

Art. 28. În urma procedurii de evaluare se va întocmi un raport cu rezultatele acesteia,
raport ce va fi semnat de către membrii comisiei.

Art. 29. Afișarea rezultatelor se face în  maximum 3 zile lcurătoare de la data raportului
de avaluare a cererilor de finanțare, la sediul Primăriei Sectorului 1 și pe site-ul acesteia. 

Art. 30. Rezultatele procedurii de evaluare pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare
de la data afișării. Contestațiile se vor depunde la sediul Primariei Sectorului 1, Bd Banu
Manta, nr.9.

Art. 31. Analiza contestațiilor se efectuează de către comisia de contestații, constituită în
acest scop de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, care va întocmi un
raport de specialitate pentru fiecare contestație.

Art.  32. Răspunsul  la  contestații  se  transmite  prin  e-mail  si  ulterior  prin  postă
contestatarilor în termen de 30 de zile lucrătoare, de la data depunerii contestației.

Art. 33. Comisia de evaluare înaintează procesul verbal de evaluare a proiectelor propuse
spre  finanțare  Centrului  Cultural  al  Sectorului  1,  în  vederea  întocmirii  proiectelor  de
hotărâre  de  consiliu  local  privind  aporbarea  încheierii  protocoalelor  de  cooperare  și
alocării sumelor din bugetul local prin Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului
București.

Art. 34. Consiliul Local al Sectorului 1 supune aprobării prin hotărâre de CL, solicitarea
avizului Consiliului General al Municipiului București pentru încheierea de protocoale de
cooperare și alocării sumelor din bugetul local prin Centrul Cultural al Sectorului 1 al
Municipiului București.



 

Art. 35. În termen de 5 zile de la data aprobării prin Hotărâre a Consiliuliui Local al
Sectorului 1 de încheiere a protocoalelor de cooperare, Centrul Cultural al Sectorului 1 va
comunica  în  scris  solicitanților,  rezultatul  final  procedurii  de  evaluare,  precum  și
fondurile alocate.

6. Încheierea protocolului de cooperare

Art.  36. Finanțarea  se  va  face  pe  bază  de  protocol  de  cooperare  între  autoritatea
finanțatoare și solicitant, în urma evaluării și aprobării proiectelor propuse spre finanțare
și admise, respectiv după aprobarea încheierii protocoalelor de cooperare prin hotărâri de
Consiliu Local.

Art. 37. Protocolul de cooperare se încheie între Sectorul 1 al Municipiului București și
solicitantul, în termen de maxim 20 de zile de la data comunicării hotărârii Consiliului
Local al Sectorului 1 de încheiere a protocolului de cooperare în condițiile legislației în
vigoare.

Art.  38. La  protocolul  de cooperare  se  va  anexa formularul  de solicitare  a  finanțării
împreună cu bugetul de venituri și chetuieli al proiectului.

Art. 39.  Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate în baza unui protocol  de cooperare
numai în măsura în care au fost considerate justificate și oportune de către autoritatea
finanțatoare și care vor fi contractate în perioada desfășurării proiectului.

- Atunci  când  pentru  respectarea  obligațiilor  se  achiziționează  din  fonduri
nerambursabile produse sau servicii, procedura de achiziții este cea prevăzută în
legislația  în  vigoare,  respectiv  Legea.  98/2016,  privind  achizițiile  publice,  cu
modificările  și  completările  ulterioare  și  H.G.  nr.   395/2016  –  Norme
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție  publică  /  acordului  cadru  din  Legea  nr.  98/2016,  privid  achizițiile
publice, cu modificările și completările ulterioare, conform H.G. nr. 419/2018.

- Conform O.U.G 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
cu  impact  asupra  sistemului  achizițiilor  publice,  beneficiarul  are  dreptul  de  a
achiziționa  direct  produse  sau  servicii  în  cazul  în  care  valoarea  estimată  a
achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 Lei, respectiv lucrări, în cazul în
care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 450.200 Lei.

- În condițiile realizării achizițiilor publice, prin achiziție directă, este obligatoriu să
se  respecte  H.G  395/2016  –  Norme  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor
referitoare la atribuirea contractului  de achiziție  publică /  acordului   cadru din
Legea  nr.  98/2016,  privind  achizițiile  publice,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, aduse prin H.G nr. 419/2018, art. V-37, alin. 2-5.

- În cazul cumpărării directe, conform Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice,
cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul finanțării are obligația să



 

facă dovada prospectării pieței pentru bunul/ serviciul/ lucrarea achiziționată, în
concordanță cu principiul eficacității utilizării fondurilor publice.

- În funcție de valoarea estimată a achiziției, dovada selecției de oferte și a atribuirii
achiziției, se face prin anexarea, la documentele justificative, a cererii de oferte
transmise  la  furnizori/prestatori,  a  ofertelor,  a  procesului  verbal  de
selecție/atribuire,  semnant de către reprezentantul legal al beneficiarului sau un
responsabil numit de acesta.

Art.  40.  Suma avansată  și  nejustificată  prin  raportări  intermediare  depuse în  timpul
derulării protocolului de cooperare privind finațarea nerambursabilă,se returnează către
autoritatea finanțatoare.

Art. 41.  Autoritatea finanțatoare își rezervă  dreptul de a face verificări atât în perioada
derulării protocolului de cooperare, cât și ulterior validării raportului final.

Art. 42.  Autoritatea finanțatoare, poate suspenda cu notificare scrisă, în intregime sau
parțial, plata, în cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale
prevăzute în protocolul de cooperare și  să procedeze la verificarea întregii documentații
privind derularea proiectului finalizat și utilizarea finanțării. 

7. Procedura privind derularea contractului de finanțare.

Art.  43. Cheltuielile  eligibile  vor  putea  fi  finanțate  în  baza  contractului  de  finanțare
numai  în  măsura  în  care  sunt  conforme  cu  propiectul  propus  și  au  fost  realizate  în
perioada derulării protocolului de cooperare.

Art. 44. Autoritatea finanțatoare și beneficiarul pot stabili în protocol de cooperare, ca
plățile către beneficiar să fie făcute în tranșe, în raport cu faza proiectului și cheltuielile
aferente, în funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata și evoluția în timp a
activității finanțate ori de costurile interne de organizare și funcționareale beneficiarului.

Prima tranșă (avans) nu poate depăși 30% din finanțarea acordată, iar ultima tranșă va fi
de 10% din valoarea finanțării.

Suna  avansată  și  nejustificată  prin  raporturi  intermediare  nu  poate  depăși  în  niciun
moment al derulării protocolului de cooperare, valoarea de 30% din valoarea finanțării.

8. Procedura de raportare și control.

Art. 45.  În cursul derulării protocolului de finanțare nerambursabilă, solicitanții care au
primit  finanțarea,  au  obligația  să  prezinte  Primăriei  Sectorului  1  al  Municipiului
București prin Centrul Cultural Sector 1, următoarele raportări:



 

a)  raportări  intermediare-  vor  fi  depuse  înainte  de  solicitarea  tranșelor  următoare,  în
vederea justificării tranșei anterioare;

b) raportare finală – depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea activității și
va  cuprinde  în  mod  obligatoriu  justificarea  cheltuielilor  la  nivelul  întregului  proiect
înglobând atât finanțarea proprie cât și contribuția Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 46. Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 8 la Regulament și vor fi
depuse atât  pe suport de hârtie  cât  și  în format  electronic,  fiind însoțite  de borderoul
cheltuielilor efectuate. Acestea vor fi depuse la sediul Primăriei Sectorului 1, situat în
București, Bd. Banu Manta nr.9, Sectorul 1 cu adresa de înaintare. Proiectele pentru care
nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin protocolul de cooperare nu vor
obține decontarea tranșei finale și vor urma procedurile specifice. La cererea autoritării
finanțatoare,   beneficiarul  va  prezenta  documente  justificative  pentru  chetuielile
efectuate.

Art. 47.  Comisia de evaluare va stabili durata contractelor de finanțare, astfel încât să
asigure derularea procesului de finanțare a contractului și de decontare a ultimei tranșe în
anul calendaristic în care s-a acordat finanțarea, dar nu mai târziu de 30 de zile.

9. Sancțiuni.

Art.  48. Protocoale  de  colaborare  pot  fi  reziliate  de  plin  drept,  fără  a  fi  necesară
intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii
notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile
esențiale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data
constatării  neîndeplinirii  sau  îndeplinirii  necorespunzătoare  a  uneia  sau  mai  multor
obligații esențiale.

Art. 49. În cazul rezilierii protocolului de cooperare ca urmare a neîndeplinirii clauzelor
esențiale,  beneficiarul  finanțării  este  obligat  în  termen  de  15  zile  să  returneze
ordonatorului de credite sumele primite cu titlu de finanțare, cu excepția sumelor care au
fost  deja  utilizate  pentru  activitățile  desfășurate  și  justificate,  cu  care  se  reîntregesc
creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării  altor programe și proiecte de interes
public.

10. Dispoziții finale.

Art. 50. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de
selecție  sau  derularea  finanțărilor  nerambursabile  se  va  transmite  de  către  solicitanții
finanțării  sub  forma  de  document  scris.  Orice  document  scris  trebuie  înregistrat  în



 

momentul predării la Serviciul Registratură Generală, la sediul Primăriei Sectorului 1 al
Municipiului București, situat în București, Bd Banu Manta nr.9, sectorul 1.

Art. 51. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art. 52. Prevederile Regulamentului vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile
acordate din bugetul local, începând cu anul bugetar 2018. Cererile de finanțare aprobate
de Consiliul Local al Municipiului București la data aprobării prezentului regulament se
vor supune condițiilor de finanțare în ceea ce privește încheierea și derularea protocolului
de cooperare precum și a procedurii de raportare și control cu sancțiunile și dispozițiile
finale.

11. Anexe.
11.1.  Anexa 1 Formular de cerere de finanțare

1.Solicitantul

1.1. Identitate

Denumire legală completă

Statut juridic

Cod fiscal

Persoană de contact

Telefon

Fax

Adresă de e-mail

Website

Adresă de e-mail a persoanei de
contact

*Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de fax și mai ales e-mail trebuie
notificate în scris Comisiei de Evaluare. Autoritatea finanțatoare nu poate fi responsabilă
în cazul în care nu poate contacta solicitantul.



 

1.2.Detalii despre bancă

Numele titularului de cont

Contul bancar ( IBAN )

Numele băncii

Adresa băncii

Numele/funcția  persoanelor  cu
drept de semnătură

1.3. Descrierea solicitantului

1.3.1. Când a fost înființată organizația dumneavoastră și când și-a început activitatea?

1.3.2. Care sunt principalele activități ale organizației dumneavoastră?

1.4. Capacitatea de management și implementare a proiectelor

1.4.1. Experiență în derularea unor proiecte similare

Maxim trei proiecte, pe care le considerați relevante. Maxim o pagină.

Punctajul maxim va fi acordat în situația în care a fost derulat un proiect cu un buget mai
mare sau egal cu cel solicitat.

Acordați o descriere detaliată a proiectelor derulate de către organizația dumneavoastră în
anul precedent în domeniile prevăzute sau domenii conexe acetui program, având grijă să
specificați pentru fiecare proiect în parte:

- Titlul proiectului:

- Localizarea:

- Scopul și obiectivele:

- Perioada de desfășurare:

- Rezultatele parțiale ale proiectului:

- Costul total al proiectului (în lei)

- Finanțatorul proiectului și, după caz, să precizați dacă a fost înființat integral sau
parțial



 

1.4.2. Resurse

Furnizați  o  descriere  detaliată  a  diferitelor  resurse  la  care  acces  organizația
dumneavoastră și, în special a următoarelor aspecte:

1.4.2.1. Totalul veniturilor pentru ultimul an;

1.4.2.2. Numărul total al membrilor asociației/fundației/organizației, respectiv personalul
acesteia:.............. din care: ......... salariați cu norma întreagă/parțială, .............. voluntari.

1.4.2.3. Echipamente, spații de birouri, resurse.

1.4.3.  Finanțări  nerambursabile,  contracte  sau  împrumuturi  obținute  în  ultimii  3  ani,
conform tabel:

Titlu
l
proie
ctulu
i

S
u
m
a
(
L
E
I)

Data  la  care  s-a
obținut
finanțarea/contractul/î
mprumutul

În  calitate
de
solicitant/
partener

Fina
nțato
r

 

2.PARTENERI AI SOLICITANTULUI CARE APRTICIPA LA PROIECT

2.1. Descrierea partenerilor

(Această secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație parteneră în parte)

Fiecare partener va depune declarația pe propria răspundere (în conformitate cu modelul
din Anexa corespunzătoare).

Partener 1



 

Descriere  legală
completă

Statut juridic

Cod fiscal
Adresă oficială
Persoană de contact
Telefon
Fax
Adresă de e-mail
Website
Număr  de  angajați:din
care salariați cu contract
individual  de muncă cu
normă întreagă ____, cu
fracțiune  de  normă
_____/ voluntari ____
Experiența  în  proiecte
similare,  relevantă
pentru  rolul  în
implementarea
proiectului propus
Rolul  și  implicarea  în
pregătirea  și  derularea
proiectului propus

Acest formular de cerere trebuie însoțit de o declarație de parteneriat semnată și datată de
către fiecare partener, în conformitate cu modelul propus de autoritatea contractantă.

3.PROIECTUL

3.1. DESCRIERE

3.1.1. Titlul

3.1.2. Localizarea

3.1.3. Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

Costul  total  eligibil  al
proiectului ( LEI )

Suma  solicitată  de  la
Autoritatea finanțatoare ( LEI)

%  din  costul  total  al
proiectului (%)



 

3.1.4. Descrierea proiectului : Prezentare succintă a proiectului propus spre finanțare. Se
va  include  descrierea  narativă  a  principalelor  activități,  respectiv  a  tematicii
seminarului/conferinței

Durata proiectului (luni)
Scopul proiectului
Obiectivele proiectului
Indicatori
Parteneri
Grupuri țintă/Beneficiarii finali
Activități

3.1.5. Justificare

Corelați  scopul  și  obiectivele  proiectului  dumneavoastră  cu  obiectivul  general  și
obiectivele domeniului în care se încadrează proiectul dumneavoastră.

În cadrul acestul capitol se descrie situașia actuală într-un anumit loc, precum și strategia
prin  care  se  va  ajunge  de  la  această  situație  actuală  nesatisfăcătoare  la  situația
dorită.Pentru aceasta se enunță și se justifică problema abordată:

- Care este problema de rezolvat (necesitatea);

- Cine o are (grup țintă)

- Unde și de când există ( permanentă sau periodică);

- Cauze ale problemei;

- Consecințele rezolvării;

- De ce aplicantul este capabil să o rezolve, cum o va rezolva;

- Modul în care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă este
cazul;

- Relevanța proiectulyui pentru obiectivele programului de finanțare;

- -identificarea problemelor și necesităților legate de grupul țintă/zonă, precum și
numărul estimat de beneficiari direcți și indirecți;

3.1.6. Descrierea activităților  

Descrierea  detaliată  a activităților  se face  după următoarea  structură,  activitățile  fiind
subordonate   obiectivelor:

- Obiectiv nr. ___________

- Indicatori de performanță ___________

- Activitatea nr. __________

- Descrierea, inclusiv localizarea ____________

- Responsabil  (funcția  din  echipa  de  proiect  sau  parneter  de  proiect):
____________



 

- Rezultate  calitative  și  cantitative  preconizate  pentru  îndeplinirea  obiectivului
___________

*Prezentați  detaliat  fiecare  activitate,  în  ordine  cronologică.Specificați  denumirea
activității, perioada de derulare, locația, etapele ce vor fi parcurse, persoanele implicate în
activitate, echipamentele necesare etc.

3.1.7. Planul de activități

Durata proiectului: ______

Planul de activități trebuie să ofere imaginea succesiunii derulării fiecărei activități.

Planul proiectului va conține doar titlurile activităților, care vor fi conforme cu cele din
secțiunea 3.1.6. ( descrierea detaliată a activităților)

Toate  activitățile  trebuie  implementate  în  perioada  de  valabilitate  a
proiectului/contractului.Pe parcursul derulării  activităților,  este necesară atenție  sporită
asupra termenelor contractuale pentru plata tranșelor.

Planul de activități al proiectului va fi conceput astfel:

Activitate
a

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 Responsabil
i

A1
A2
etc

3.1.8. Echipa propusă pentru implementarea proiectului

Enumerarea  componenței  echipei  de  proiect,  precizând  în  linii  mari  responsabilitățile
pentru fiecare funcție în parte.

Aceste funcții trebuie să apară și pe CV-urile atașate la Cererea de finanțare.

Responsabilitățile  pentru  derularea  anumitor  activități  trebuie  să  se  regăsească  în
secțiunea 3.1.6.( descrierea detaliată a activităților).

3.1.9. Riscuri

Enumerați  și  descrieți  eventualele  riscuri  care  ar  putea  apărea  în  cursul  derulării
proiectului, împreună cu soluțiile planificate pentru contractarea lor

3.2. REZULTATE PRECONIZATE

3.2.1. Proceduri de evaluare



 

Enumerați  și  descrieți  procedurile  pe  care  intenționați  să  le  folosiți  pentru  evaluarea
interna a proiectului, astfel încât să se poata măsura gradul de atingere a obiectivelor.

Vor fi cunatificate rezultatele și impactul activităților (max 5 rânduri).

3.2.2. Beneficii

3.2.2.1.  Situația  grupurilor  țintă/  beneficiarilor  finali  (  care sunt  beneficiile  la  nivelul
grupurilor țintă)

3.2.2.2. Capacități manageriale și tehnice ale grupurilor țintă sau ale partenerilor ( unde
este cazul)

În  această  secțiune,  prezentați  cum  va  îmbunătăți  proiectul  capacitățile  tehnice  și
manageriale ale grupurilor țintă ale partenerilor ( unde este cazul).

3.2.3.Vizibilitate/Mediatizare

Precizați modul în care proiectul va promova imaginea Minicipiului București ( punctajul
maxim va  fi  acordat  proiectelor/programelor  care  promovează  imaginea  Municipiului
București pe plan național/internațional).

Arătați modalitatea de mediatizare pentru derularea și realizările proiectului împreună cu
toate elementele de publicitate.

Va fi introdus planul de diseminare, ce reprezintă complexul de activități menite să facă
rezultatele  proiectului  vizibile  și  mai  recunoscute  în  afara  grupului  țintă
direct.Diseminarea va include rezultatele parțiale  ale proiectului,  daca este cazul și se
realizează inclusiv perioada de implementare, precum și rezultatele finale ale proiectului
și modul de îndeplinire a obiectivelor specifice.

A  se  prezenta  modul  în  care  se  va  asigura  vizibilitatea  contribuției  Autorității
Finanțatoare.

3.2.4. Continuitate/ sustenabilitate

Se vor prezenta,  pe scurt, posibilitățile de continuare/repetare a proiectului sau a unor
activități ale acestuia după terminarea finanțării nerambursabile.

3.3.BUGETUL PROIECTULUI

Costul total al proiectului Suma solicitată de la
Autoritatea
Finanțatoare

Contribuție  proprie
a solicitantului



 

RON
% 100%

Reprezentantul legal al organizației                                                       

( nume, prenume, semnătură)

Responsabil financiar al organizației

(nume, prenume, semnătură)

11.2.  Anexa 2 Declarație pe propria răspundere

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI

Subsemnatul  ..........................................................,  domiciliat  în
localitatea  ..........................,  str.  ..........................,  nr.  ........,  bl........,  ap........,
sectorul/județul  ..................,  cod poștal  .....................,  posesor al  CI .........,  seria ........,
nr.........,  CNP  ........................,  în  calitate  de  reprezentant  al
asociației/fundației/organizației ..........................................................................., delcar pe
propria răspundere că nu mă aflu / persoana juridică pe care o reprezint nu se află, în
niciuna dintre următoarele situații:

a) în incapacitate de plată;

b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

c) nu am încălcat prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

e) nu am/ are restanțe către bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale;

f)  nu  sunt  condamnat  pentru:  abuz  de  încredere,  getsiune  frauduloasă,  înșelăciune,
delapidare,  dare sau luare de mită,  mărturie mincinoasă,  fals, uz de fals, deturnare de
fonduri;

g) scopul/obiectivele și activitățile proiectului finanțat să facă obiectul unei alte finanțări
nerambursabile acordată de autoritatea finanțatoare sau de alte autorități publice;

h) nu sunt în litigiu cu autoritatea finanțatoare;



 

Totodată, delcar pe proprie răspundere, că:

i) voi respecta art.12 alin (1) și (2) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și
voi aduce la cunostință autorității financiare dacă mă aflu în situația prevăzută la alin. 2:

(1) pentru aceeasi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură
finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal;

(2) în cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai
mult  de o finanțare nerambursabilă  de la aceeași  autoritate  finanțatoare,  pentru o altă
activitate, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate
programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare.

j) din activitatea finanțată de Municipiul București din fonduri publice nerambursabile nu
obțin profit;

k)  am luat  cunoștință  și  că  accept  prevederile  H.C.G.M.B nr.  ......./........  prin  care  se
aprobă  Regulamentul  finanțărilor  nerambursabile  de  la  bugetul  local  al  Municipiului
București  pentru  activități  nonprofit  de  interes  local  în  domeniul  cultura,  protecția
mediului înconjurător, activități de tineret;

l) voi respecta Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

m)  nu  voi  comercializa  sub  nicio  formă  publicațiile  rezultate  în  urma  finanțării
nerambursabile și îmi asum răspunderea cu privire la drepturile de proprietate intelectuală
la materialele/activitățile petru care se solicită finanțarea nerambursabilă.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art 326 din Codul Penal pentru infracțiunea de fals în
delcarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Denumirea Solicitantului __________________________

Numele și prenumele reprezentantului legal _________________________________

Data
Semnătura

11.3.  Anexa 3 Declarație de imparțialitate a beneficiarului

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl implică pe beneficiar în orice moment
să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității financiare, precum și situația în care
executarea  obiectivă  și  imparțială  a  funcțiilor  oricărei  persoane  implicate  în
implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice
sau orice alte interese comune cu o altă persoană.



 

Subsemnatul  _____________________________________  ca  persoană  fizică  sau  cu
drept  de  reprezentare  a  origanizației  solicitante
__________________________________________  în  ceea  ce  privește  implementarea
proiectului,  mă  oblig  să  iau  toate  măsurile  preventive  necesare  pentru  a  evita  orice
conflict de interese așa cum este acesta definit mai sus și de asemenea, mă oblig să iau
toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese așa cum este
acesta definit mai sus și de asemenea,mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre
orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Nume și prenume: _________________________

CNP ________________________________

Funcția ____________________________

Data                                                                                        Semnătura și ștampila

___________________

11.4. Anexa 4 Model CV

INFORMAŢII
PERSONALE

Scrieţi numele şi prenumele 

[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.]

 

 Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara 

 Scrieţi numărul de telefon     Scrieţi numărul de telefon mobil       

 Scrieţi adresa de email   

Scrieţi adresa paginii web personale  

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele
de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)  

Sexul Scrieţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa | Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea 



 

LOCUL  DE  MUNCA
PENTRU  CARE  SE
CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL  DE  MUNCĂ
DORIT
STUDIILE  PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
PROFILUL PERSONAL

Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de muncă dorit /
studiile  pentru  care  se  candidează  /  profilul  personal  (îndepărtaţi  câmpurile
irelevante din coloana stângă) 

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.]
Scrieţi datele (de la - până
la) 

Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată 

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina
web)

▪Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi

Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate

EDUCAŢIE  ŞI
FORMARE
[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.] 
Scrieţi datele (de la - până
la) 

Scrieţi calificarea obţinută Scrieţi nivelul
EQF,  dacă  îl
cunoaşteţi 

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este
relevant, scrieţi şi ţara) 

▪Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate

COMPETENΤE
PERSONALE
[Ştergeţi câmpurile necompletate.] 
Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare  la
conversaţie 

Discurs oral 

Specificaţi limba străină Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. 

Specificaţi limba străină Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. 



 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2:
Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost
acestea dobândite. Exemplu:
▪bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de
vânzări

Competenţe
organizaţionale/managerial
e 

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au
fost acestea dobândite. Exemplu:
▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane)

Competenţe  dobândite  la
locul de muncă 

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate
anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu: 
▪o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil
cu auditul calităţii)

Competenţe digitale AUTOEVALUARE
Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare  de
conţinut

Securitate
Rezolvarea  de
probleme

Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Specificaţi
nivelul 

Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  
Scrieţi denumirea certificatului.
Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea
dobândite. Exemple:
▪o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar,
software pentru prezentări)
▪bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator

Alte competenţe Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în
care au fost acestea dobândite. Exemplu:
▪ tâmplărie

Permis de conducere Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu:
B

INFORMAΤII
SUPLIMENTARE

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


 

Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe
Citări
Cursuri
Certificări

Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă.
Exemplu de publicaţie:
▪Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002. 
Exemplu de proiect:
▪Biblioteca  publică  din  Devon.  Arhitect  principal  responsabil  cu  design-ul,
producaţia şi supervizarea construcţiei (2008-2012).

ANEXE

Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple: 
▪copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare
▪ recomandări de la locul de muncă
▪publicaţii sau cercetări

11.5.  Anexa 5 Bugetul de venituri și cheltuieli

Organizația/ Asociația/ Perosana juridică______________________________________

Proiectul________________________________________________________________

Perioada și locul desfășurării________________________________________________

Nr.
Crt.

Denumire indicatori TOTAL TRIM. I TRIM. 2 TRIM. III OBSERVAȚI
I

I. VENITURI – TOTAL,
din care:

1. Contribuția beneficiarului
2. Finanțarea  nerambursabilă

din bugetul local
II. CHELTUIELI – TOTAL,

din care:
1. Închirieri
2. Onorarii  în baza Legii  nr.

8/1996
3. Cheltuieli  cu  salariile

pentru personalul care face
parte din echipa de proiect
max.  20%,  din  valoarea



 

totală a fianțării
4. Remunerații  colaboratori

persoane  fizice  pentru
activițăți  ocazionale,  fără
caracter  de  continuitate,
alții  decât  cei  care
prestează  sevicii  în  baza
Legii  nr.  8/1998  sau  cei
din echipa de proiect

5. Fond de premiere
6. Transport
7. Cazare și diurnă
8. Consumabile
9. Servicii – Se vor detalia
10. Tipărituri
11. Publicitate
12. Cheltuieli  spcifice  de

producție pentru proiectele
culturale;cheltuieli
materiale  de  producție;
închiriere  sau  realizare
costume,  decoruri,  simeze
etc.

12.
13. Detalierea cheltuielilor cu evidențierea surselor de finanțare pe fiecare categorie  de cheltuială:

Nr.
Crt.

CATEGORIE
BUGETARĂ

CONTRIBUȚIE
FINANȚATOR

CONTRIBUȚIE
PROPRIE

TOTAL BUGET

1. Închirieri
2. Onorarii  în  baza  Legii  nr.

8/1996
3. Cheltuieli  cu  salariile

pentru personalul care face
parte din echipa de proiect
max.  20%,  din  valoarea
totală a fianțării

4. Remunerații  colaboratori
persoane  fizice  pentru
activițăți  ocazionale,  fără
caracter  de  continuitate,
alții decât cei care prestează
sevicii  în  baza  Legii  nr.
8/1998  sau  cei  din  echipa
de proiect

5. Fond de premiere
6. Transport
7. Cazare și diurnă



 

8. Consumabile
9. Servicii – Se vor detalia
10. Tipărituri
11. Publicitate
12. Cheltuieli  spcifice  de

producție  pentru  proiectele
culturale;cheltuieli
materiale  de  producție;
închiriere  sau  realizare
costume,  decoruri,  simeze
etc.
TOTAL % 100

14. Data:                                 Președintele Organizației                  Responsabilul Financiar al
Organizației

15.                                          (Numele, prenumele  și semnătura)

11.6. Anexa 6 Categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile

Pentru  a  fi  eligibilă,  o  cheltuială  trebuie  să  fie  încadrată  conform,  în  conținutul  unei  linii  bugetare.
Cheltuielile sunt considerate eligibile daca sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
și a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Pentru a putea fi considerate eligibile, costurile trebuie:

a) Să fie necesare pentru ăîndeplinirea proiectului, să fie prevăzute în contract și să respecte principiile
unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a banilor și a unui raport optim
cost/beneficiu;

b) Să fie realizate pe durata de implementare a proiectului, așa cum este definită în contract;

c) Să  fie într-adevăr realizate  și înregistrate în contabilitatea beneficiarului,  să fie identificabile  și
verificabile, să fie susținute de actele originale și  documentele justificative corespunzătoare.

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE:

Cheltuieli cu închirierea: spații și bunuri: Pentru organizarea de consfătuiri, conferințe, spectacole și alte
acțiuni, pot fi închiriate săli,  spații, instalații de sonorizare, de traducere simulată, aparatură de sonorizare,
aparatură audio – video, calculatoare și  echipamente periferice, precum și alte bunuri necesare desfășurării
acțiunilor, dacă nu se află în dotarea beneficiarului/partenerului;



 

Cheltuieli cu onorariile: În înțelesul prezentului Regulament, prin onorariu se întelege orice remunerație
plătită în temeiul unui contract de cesiune a dreptului de autor/drepturilor conexe încheiate cu o persoană
fizică, în baza Legii nr. 8/1998 (ex: autor sau/și artist, interpret și executant, lectori pentru susținerea unor
conferințe, pledoarii);

Remunerații colaboratori persoane fizice, pentru activități fără caracter de continuitate, ocazionale,
alții decât cei care prestează servicii în baza Legii nr. 8/1998 sau cei care fac parte din  echipa de
proiect: contracte civile încjeiate conform prevederilor legale; 

Cheltuieli cu personalul: salariile personalului care face parte din echipa de proiect  în limita a 20% din
valoare finanțării;

Cheltuieli  cu fondul de premiere: premiile  se  vor acorda în  bani  persoanelor  fizice,   în  cadrul  unor
concursuri,  desfășurate  în  cadrul  proiectului,  așa  cum au fost  prevăzute  în  cererea  de  finanțare,  suma
maximă pentru un premiu, nu poate depași 500 Lei;

Cheltuieli cu transportul local și/sau internațional, aferent participanților – persoane care participă
la realizarea activităților proiectului/invitațiilor – reprezentanți mass media, doar în situația în care
acestea sunt strict necesare derulării proiectului, se vor respecta condițiile prevăzute în HG 1860/2006, cu
completările și modificările ulterioare ( în cazul transportului intern și al celui feroviar). Legea nr. 98/2016
în cazul achiziției de serviciilor de transport persoane, echipamente decoruri și trasport aerian.

Cheltuieli cu transportul/ cheltuieli cu bonuri de benzină/motorină numai când deplasarea se face cu
autoturismul apartinând beneficiarului finanțării, justificarea cheltuielilor se va face în baza foii de parcurs
care  trebuie  să  cuprindă următoarele  elemente:  destinația  deplasării,  distanța  în  km, consumul normat,
consumul efectiv, numai dacă acestea sunt strict necesare pentru realizarea activităților proiectului;

Cheltuieli  cu cazare  și  diurnă: cazarea  și  diurna aferentă  participanților  –  persoane care  participă  la
realizarea activităților, invitaților – reprezentanți mass media, într-un hotel de maxim 3 stele (se vor preciza
condițiile  precizate  în  HG  1860/2006),  dacă  acestea  sunt  strict  necesare  pentru  realizarea  activităților
proiectului. Diurna se acordă prin prezentarea dovezilor de angajare; 

Cheltuieli cu materiale consumabile: de exemplu – hârtie, toner, cartuș, markere, precum și alte materiale
consumabile ce sunt strict necesare desfășurării proiectului, cu excepția cheltuielilor materiale de producție
aferente evenimentelor culturale;

Cheltuieli  pentru  tipărituri: pliante,  broșuri,  afișe,  cataloage,  albume,  diplome,  invitații  și  altele
asemenea;

Cheltuieli  cu  publicitatea:  Publicitate/acțiuni  promoționale  ale  proiectului:  (materiale  promoționale:
banner, mash, spoturi publicitare audio/video, publicitate în presa scrisă)

- Tipăriturile, materialele promoționale, trebuie să promoveze obligatoriu imaginea Sectorului
1 a Municipiului București prin expunerea loggo-ului/siglei instituției și a următorului text; 



 

- Beneficiarul  are  obligația  de  a  obține  bun  de  tipar/bun  de  difuzare  de  la  autoritatea
finanțatoare – Primăria Sectorului 1, al Municipiului București, prin Centrul Cultural Sector
1.

Cheltuieli  specifice  de  producție (  cheltuieli  materiale  de  producție:  ex  –  închiriere  sau  realizare  de
costume, decoruri, simeze, etc), aferente desfășurării evenimentului cultural. Un eveniment este definit, în
acest caz, ca fiind o activitate desfășurată în fața unui public.

Achiziții servicii: Orice activitate prestată de o persoană juridică, inclusiv PFA, care nu se încadrează în
categoria  onorarii:  Ex. – servicii de design, concepție, grafică, tipărituri, servicii achiziții lectori, servicii
artistice, servicii legate de scenotehnică , scenografie, servicii traducere, interpretare, precum și alte servicii
strict necesare desfășurării proiectelor. 

Cheltuieli neeligibile:

- Datorii și provizioane pentru pierderi sau datorii;

- Dobânzi datorate; 

- Articole deja finanțate printr-o altă finanțare;

- Consultanță pentru întocmirea proiectului;

- Credite la terțe părți;

- Asigurări;

- Inspecții tehnice periodice;

- Pierderi din schimb valutar;

- Cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe și mobile;

- Cheltuieli cu reparții, întreținerea echipamentelor închiriate;

- Cheltuieli cu dezvoltarea infrstructurii solicitantului;

- Masă, bauturi alcooloce, tutun, roomsrvice și minibar, catering;

- Achiziții de echipamente; 

- Transport în regim de taxi;

- Achiziții de terenuri, clădiri și mijloace de transport;

- Achiziționarea de dotări necesare realizării bunurilor culturale;

- Comisioane bancare;



 

- Cheltuieli  aferente  unei  activități  a  cărei  executare  a  fost  deja  începută  sau  finalizată  la  data
încheierii contractului de finanțare;

- Servicii  de  realizare  pagini  web  și  platforme  online  aferente  proiectelor  din  domeniul
activității de tineret se decontează numai în situația ăn care reprezintă o componentă suport a
proiectului;

- Alte costuri care nu au relevanță în atingerea obiectivelor proiectului.

Contribuția în natură:

- Orice contribuție în natură facută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o
cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. 

 

11.7. Anexa 7 Adresă de înaintare a raportului intermediar sau final

ANTETUL APLICANTULUI

Către,

Primăria Minicipiului București

Centrul Cultural al Sectorului 1

Alăturat vă înaintăm raportul narativ și financiar privind proiectul înregistrat cu nr. ______ din data de
_________  având  titlul  ________________________________  care  a  avut/  are  loc  în
__________________, în perioada ______________________ în valoare de _______________

Data

Reprezentant legal (nume și prenume) 

Coordonator proiect (nume și prenume)

11.8. Anexa 8 Formularul de raportări intermediare și finale



 

Contract nr. _________________ încheiat în data de ________________

Organizația/ Instituția ____________________________

-adresa __________________

-telefon/fax _________________

-e-mail ________________________

Denumirea proiectului ___________________________

Data înaintării raportului _______________________________

1.Raport de activitate

1.1. Descrierea succintă a activităților desfășurate până la data întocmirii raportului:

(descrierea nu va depăși o pagină, vor fi prezentate datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării
programului/proiectului și a verificării realității prestațiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alți
parteneri etc )

1.2. Realizarea activităților propuse:

(  au putut fi  desfășurate  aceste  activități  în timpul  planificat?  DA/NU. Daca nu,  prezentați  motivele  și
propuneți măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităților prevăzute în
contract)

1.3. Rezultate obținute si rezultate așteptate

(rezultatele obținute și rezultatele așteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfășurată, în
concepte măsurabile, indicatori de eficiență.)

2. Raport financiar

2.1.Date despre finanțare

- valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare nr. _____________ din data _________

- valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului ___________________ din care:

 Contribuție proprie a beneficiarului;

 Sume reprezentând finanțare nerambursabilă de la bugetul local în baza contractului de finanțare nr.
__________ din data _________________________

11.9. Anexa 9 Declarație de imparțialitate a membrilor comisiei de evaluare și selecționare.



 

Subsemnatul _______________________________ dețin, ca membru al Comisiei de evaluare a proiectelor
depuse pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, care pot primi finanțare de
la  bugetul  local  al  Municipiului  București,  prin  Centrul  Cultural  al  Sectorului  1  din  cadrul  Primăriei
Municipiului București, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei.

Declar prin prezenta, că nici eu și nici soțul/soția, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu
avem niciun interes patrimonial sau nepatrimonial în legăturp cu cererile de acordare a finanțării integrale
sau parțiale  a  proiectelor/programelor  de interes  public,  înaintate  Comisiei  de evaluare  a  organizațiilor
neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finanțare  de la bugetul local al Municipiului București.

Confirm că, în situația în care aș descoperi, în cursul acțiunii de evaluare, un astfel de interes există, vpoi
declara imediat acest lucru și mă voi retrage din comisie.

Nume și prenume

Data                                                                                            Semnătura

11.10. Anexa 10 Ghidul solicitantului 

I. Cererea de finanțare: va fi întocmită în conformitate cuformularul prevăzut în Anexa 1 la Regulament

1. Solicitant: numele complet al aplicantului și acronimul acestuia, dacă există

Date bancare: denumirea completă a instituției bancare unde solicitantul are cont bncar deschis, număr de
cont în format IBAN și titular

2. Datele  persoanei  care  are  dreptul  de  a  reprezenta  solicitantul:  numele  complet,  funcția
acestuia/acesteia, telefon, e-mail, semnătura

3. Responsabilul de proiect: daca este diferit de persoana de la punctul 2

4.  Descriere activității:  detalierea resurselor utilizate și a obiectivelor colisitantului; detlierea experienței
în scrierea și managementul proiectelor.

5. Titlul proiectului: clar, concis, descriptiv, de maxim 10 cuvinte

6. Locul de derulare al proiectului

7.Durata proiectului

8.  Descrierea  proiectului:  detalierea  narativă  a  principalelor  activități,  respectiv  a  rematicii
seminarului/conferinței/expoziției (1-2 pag)



 

9.  Scopul și  obiectivele  proiectului:  scopul  este  un element  cheie  care formuleaza un concept  clar  și
concis.Obiectivele reprezintă activitățile specificate în cerere.Este necesar să se identifice toate obiectivele
legate de scopul propus și metodele/activitățile folosite pentru a atinge scopul.Luați în considerare mărimea
unei  probleme și  referiți-vă la  rezultatul  activităților  propuse când pregătiți  un obiectiv.Cifrele  folosite
trebuie să fie verificabile.

Justificarea proiectului: se va descrie situașia actuală într-un anumit loc, precum și strategia prin care se
va  ajunge de  la  această  situație  actuală  nesatisfăcătoare  la  situația  dorită.Corelați  scopul  și  obiectivele
proiectului dumneavoastră cu obiectivul general și obiectivele domeniului în care se încadrează proiectul
dumneavoastră.

În aceasta descriere trebuie să fie incluse:

 Care este problema de rezolvat

 Cine o are (grupul țintă)

 Unde și de când există ( permanentă sau periodică)

 Cauze ale problemei

 Consecințele nerezolvării

 De ce aplicantul este cpabil să o rezolve ( succese anterioare, resurse etc), cum o va rezolva

 Modul în care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă este cazul;

 Relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare

 Identificarea problemelor și necesităților legate de grupul țintă/zonă, precum și numărul estimat de
beneficiari direcți și indirecți

Pentru susținerea informațiilor se vor prezenta date concrete, ușor verificabile: studii sociologice din ultimii
doi ani, trimitere la un document cu caracter strategic sau care prezintă obiective cu termene de realizare.

Rezultate scontate – cantitative și calitative, impact: rezultatele cantitative  reprezintă orice serviciu,
produs,  informație  ce  rezultă  din  desfășurarea  proiectului.  Rezultatele  calitative  sunt  considerate
schimbările care ar putea apărea atât în timpul proiectului cât și la finalul acestuia asupra grupului țintă și a
beneficiarilor.  Impactul constă în orice modificare directă sau indirectă asupra grupului țintă ca urmare a
implementării proiectului.

10. Echipa proiectului: numele persoanei și rolul în proiect.

11. Partenerul/ii  proiectului:  coordonatele  acestuia/acestora  (adresă,  telefon,  etc),  descriere  succintă  a
activităților  derulate  în  proiect.Sunt  eligibili  ca  parteneri  persoanele  juridice  care  pot  oferi  transfer  de
experiență, resurse umane, sprijin financiar sau material pentru realizarea proiectului.Partenerul trebuie să



 

fie  implicat  direct  în  realizarea  și  implementarea  proiectului.Rolul  și  responsabilitățile  partenerului  în
proiect trebuie menționate.

12. Ordinea de prioritate:  în cazul în care ați aplicat pentru mai multe proiecte vă rugăm să precizați
ordinea relevanței lor pentru dumneavoastră, luând în considerare procedura de aplicare.

II. Bugetul proiectului: aplicantul va întocmi un buget financiar și un buget narativ.

Bugetul financiar se va întocmi conform Anexei 5 din regulament.

Contribuția beneficiarului: min 10% din valoarea finanțării în numerar.Contribuția beneficiarului
se poate realiza din donații, sponsorizări.

Bugetul narativ va explica necesitatea cheltuielilor pe categorii bugetare, precum și premizele de la care s-
a pornit în estimarea cheltuielilor.

11.11 Anexa 11 Declarație pe propria răspundere privind aportul propriu de cel putin 10% din valoarea
totală a finanțării.

Subsemnatul  ..........................................................,  domiciliat  în  localitatea  ..........................,
str.  ..........................,  nr.  ........,  bl........,  ap........,  sectorul/județul  ..................,  cod  poștal  .....................,
posesor  al  CI  .........,  seria  ........,  nr.........,  CNP  ........................,  în  calitate  de  reprezentant  al
asociației/fundației/organizației  ...........................................................................,  declar  pe  proprie
răspundere că până la data semnării Contractului de finanțare nerambursabilă voi prezenta documentele
(dovezile)  existenței  surselor  de  finanțare  proprii,  care  să  ateste  aportul  propriu  de cel  puțin  10% din
valoarea totală a finanțării.

Cunoscând pedeapsa prevăzută la art. 326 din Noul Cod Penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am
verifcat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Nume, prenume
Semnătura
Data

11.12. Anexa 12 Declarație de parteneriat 

Un parteneriat  este  o  relație  esențială  între  doua sau mai  multe  organizații,  care  presupune împărțirea
responsabilității  în  totalitate  în  derularea  proiectului  finanțat  de  către  Autoritatea  Finanțatoare.Pentru  a
asigura o derulare ușoară a proiectului, Autoritatea Finanțatoare solicită tuturor partenerilor să recunoască
acest lucru, consimțind la principiile de bună practică a parteneriatului, prezentate mai jos:



 

1. Toți partenerii au citit formularul de cerere și au înteles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca
cererea de finanțare nerambursabilă să fie înaintată Autorității Finanțatoare.

2. Toți partenerii au citit contractul standard de finanțare nerambursabilă și au înteles care vor fi obligațiile
care revin în cadrul contractului dacă finanțarea nerambursabilă este acordată.Ei autorizează solicitantul
principal să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare privind punerea în aplicare a proiectului.

3.Solicitanul  trebuie  să  se  consulte  permanent  cu  partenerii  săi  și  să-i  informeze  asupra  evoluției
proiectului.

4.Toți  partenerii  trebuie să primească copiile rapoartelor – descriptive și financiare  - către Autoritatea
Finanțatoare

5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului trebuie să fie aprobate de către parteneri, anterior
înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare.În cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate
de către toți artenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Finanțatoare cu privire la acest lucru,
atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

Am  citit  și  consimțim  asupra  conținutului  proiectului  înaintat  Autorității  Finanțatoare.Ne  angajăm  să
acționăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Locul și data

Organizația                                                                   Organizația

Nume și prenume                                                       Nume și prenume    

Funcția                                                                           Funcția

Semnătura/ștampila                                                    Semnătura/ștampila

Fiecare partener va primi un exemplar al declarației de parteneriat

11.13. Anexa 13 Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor efectuate

1.  Atunci  când  pentru  respectarea  obligațiilor  contractuale  beneficiarul  achiziționează  din  fonduri
nerambursabile produse sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută în Legea 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

2.  Conform  O.U.G  45/2018  pentru  moficiraea  și  completarea  unor  acte  normative  cu  impact  asupra
sistemului achizițiilor publice, beneficiarul are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii la cazul
în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul
în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 450.200 lei.



 

3. În condițiile realizării achizițiilor publice prin ahciziție directă este obligatoriu să se respecte prevederile
art. V-37 alin.2-5 din H.G. nr. 419/2018

4. În cazul în care valoarea estimată a achiziției este mai mică de:

a) 100.000 lei pentru produse și servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, beneficiarul poate achiziționa
direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunțul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidați –
minim 3 cereri de ofertă;

b) 70.000 lei, beneficiarul poate achiziționa direct pe baza unei singure oferte;

c)  4.500  lei,  beneficiarul  are  dreptul  de  a  plăti  direct,  pe  baza  angajamentului  legal,  fără  acceptarea
prealabilă a unei oferte.

5. În cazul în care, în urma consultării, beneficiarul primește doar o ofertă valabilă din punctul de vedere al
cerințelor solicitate, achiziția poate fi realizată.

6.  Angajamentul  legal  prin  care  se  angajează  cheltuielile  aferente  achiziției  directe  va  lua  forma unui
contract.

7. Prin excepție, în cazul în care valoarea achiziției este mai mică de 4500 lei.Autoritatea Finanțatoare va
accepta ca angajament legal factură fiscală.

8. Achiziția directă va fi aleasă prin aplicarea criteriului de atribuire ”prețul cel mai scăzut”

9. Pe documente de plată originale (facturi/OP-uri) se va menționa denumirea proiectului.

10. Toate protocoalele încheiate în timpul derulării proiectului, vor include, obligatoriu, titlul proiectului
finanțat de Municipiul București

11. Documentele pentru justificarea cheltuielilor, în copie vor avea specificate și următoarele: ”Conform cu
originalul”,  semnate  și  ștampilate  de  reprezentantul  legal  al  Beneficiarului/managerului  de  proiect  și
reprezentantul financiar, pe fiecare pagină.Documentele justificative trebuie să fie dotate în/din perioada
desfășurării acțiunii.Documentele care au data în afara perioadei de implementare a proiectului nu vor fi
luate în considerare și nu vor fi decontate.

12. Documente necesare pentru justificarea cheltuielilor

A. Cheltuieli cu închirierea – spații și bunuri

Pentru organizarea de consfătuiri, conferințe, spectacole și alte acțiuni, pot fi închiriate săli, spații, instalații
de  sonorizare,  de  traducere  simultană,  aparatură  de  sonorizare,  de  traducere  simultană,audio-video,
calculatoare și echipamente periferice precum și alte bunuri necesare desfășurării acțiunilor în cazul în care
acestea nu se află în dotarea beneficiarului/partenerului.

Documentele pentru justificarea cheltuielilor: 

- Referat privind necesitatea efectuării închirierii strict pentru proiect



 

- Notă justificativă privind determinarea valorii estimate

- Caiet de sarcini/specificații tehnice- după caz

- Cerere de ofertă, cu excepția cazului în care valoarea estimată a achiziției este sub 4500 lei

- Oferte/ofertă, după caz

- Proces-verbal  de  selecție,  atribuire  semnat  de  reprezentantul  legal  al  beneficiarului  sau
responsabilului de comisie, cu excepția cazului în care valoarea achiziției este sub 4500;

- Contractul  de  închiriere  încheiat  în  condițiile  Legii  98/2016  privind  achizițiile  publice,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  se  va  menționa  clar  obiectul  contractului,  denumirea
proiectului, valoarea contractului, modalitatea de plată, termenul de plată, perioada de valabilitate a
contractului

- Proces-verbal de recepție al serviciilor

- Factură fiscală/ chitanță/OP/dispoziție de plată/bon fiscal

- Registru de casă/extras de cont cu viza băncii

B. Cheltuieli cu fond de premiere

Pentru justificarea cheltuielilor ocazionate de organizarea unei acțiuni care să aibă ca finalitate acordarea
unor premii pentru participanți.

Documentele pentru justificarea cheltuielilor: 

- Referat privind necesitatea efectuării premierii a unor acțiuni desfășurate în cadrul proiectului

- Regulament  de  organizare  a  concursului  din  care  să  rezulte  modul  în  care  se  vor  desemna
câștigătorii, cuantumul premiului pe care îl va primi fiecare participant

- Comisia care va desemna câștigătorii

- Procesul verbal semnat de toți membrii comisie din care să rezulte numele câștigătorilor

- Stat de plată care să cuprindă numele și prenumele persoanelor premiate, suma acordată, impozitul
reținut conform reglementărilor în vigoare (Codul fiscal), dacă este cazul,suma netă primită, CNP,
semnătura persoanei beneficiare, aprobarea persoanelor care răspund de implementarea proiectului,
precum și copiile din care rezultă plata obligațiilor către diferite bugete, atunci când este cazul

- Dovada plății (ordinul de plată vizat de bancă/extras de cont bancar care să ateste plata către fiecare
beneficiar în parte) sau alte documente justificative care atestă plata premiilor)

- Certificat de rezidență fiscală ( în cazul persoanelor de altă naționalitate)



 

3. Cheltuieli cu onorariile

Onorarii, în înțelesul prezentului regulament, prin onorariu se întelege orice remunerație plătită în temeiul
unui contract de cesiune a drepturilor de autor/ drepturile conexe încheiat cu o persoană fizică (ex: autor,
artist  interpret  și  executant,  lector)  în  conformitate  cu  Legea  8/1996  cu  modificările  și  completările
ulterioare

Pentru persoane fizice, care prestează servicii în baza unor contracte încheiate în baza Legii 8/1996, legea
drepturilor de autor:

- Referat din care să rezulte necesitatea implicării și rolul acestora în proiect

- Proces verbal din care să reiasă negocierea onorariilor și a clauzelor contractuale

- Contract de cesiune a drepturilor de autor sau/și a drepturilor conexe (se menționează clar obiectul
contractului, denumirea proiectului cofinanțat, valoarea protocolului, modalitatea de plată, termenul
de plată, perioada de valabilitate a contractului, care trebuie să se înscrie în perioada contractului de
finanțare), însoțit de copie după actul de identitate al persoanei respective

- Stat de plată al onorariului din care să reiasă suma contractată, perioada pentru care se calculează
onorariul, contribuțiile reținute și restul de plată.Documentul trebuie semnat de către conducătorul
organizației și conducătorul compartimentului financiar-contabil.

- Documente de plată: în cazul plății prin virament bancar: ordin de plată a sumei nete, ordine de
plată aferente contribuțiilor și impozitului: în cazul plății în numerar: ordine de plată aferente plății
contribuțiilor  și  impozitelor  datorate,  iar  pentru  suma netă,  dispoziție  de  plată  prin  casierie,  cu
mențiunea  ”achitat”  confirmată  de  casier  (  se  recomandă  cu  prioritate  efectuarea  plăților  prin
bancă).Documentul de înregistrare al plății: extras de cont/registru de casă).

- Proces-verbal  (raport  de  activitate)  din  care  să  reiasă  că  serviciile  au  fost  reziliate  conform
obiectului din contract).

4.Remunerații colaboratori în cazul în care prestatorul de servicii este persoană fizică, alți decât cei care
prestează  servicii  în baza Legii  8/1998 sau cei  din echipa de proiect,  pentru activități  fără  caracter  de
continuitate:  Remunerația plătită în temeiul unui contract civil  încheiat,  în condițiile Codului Fiscal, cu
persoane fizice pentru activități ocazionale, fără caracter de continuitate.

Documentele pentru justificarea cheltuielilor: 

- Referat din care să rezulte necesitatea prestării serviciilor

- Proces-verbal din care să reiasă negocierea în vederea încheierii contractului

- Stat de plată al remunerației din care să rezulte suma contractată, perioada pentru care se calculează,
perioada pentru care se calculează, impozitul reținut și restul de plată.Documentul se semnează de
către conducătorul organizației și conducătorul financiar-contabil



 

- Declarație pe proprie răspundere privind statutul prestatorului 

- Documente de plată: în cazul plății prin virament bancar: ordin de plată a sumei nete, ordine de
plată aferente contribuțiilor și impozitului: în cazul plății în numerar: ordine de plată aferente plății
contribuțiilor  și  impozitelor  datorate,  iar  pentru  suma netă,  dispoziție  de  plată  prin  casierie,  cu
mențiunea ”achitat” confirmată de casier

- Documentul de înregistrare a plății: extras de cont/registru de casă

- Proces-verbal de recepție a serviciului prestat

5.Cheltuieli cu transportul intern și internațional pentru persoane- participanți/invitați, inclusiv transportul
echipamentelor, decorurilor:

Doar în situația în care acestea sunt strict necesare derulării proiectului.

Notă:  invitații  pot  fi  persoane  din  mass  media.Participanții  sunt  persoanele  implicate  în  realizarea
activităților proiectului.

Se va respecta: Legea 98/2016 (în cazul achiziției serviciilor de închiriere de mijloace de transport pentru
persoane,  echipamente,  decoruri  și  transport  aerian);  H.G. nr.1860/2006 cu completările  și  modificările
ulterioare (în cazul transportului intern și a transportului feroviar).

Documente pentru justificarea cheltuielilor

- Referat privind necesitatea efectuării deplasării în cadrul proiectului din care să rezulte ruta,perioada
și scopul deplasării:

1. Transport cu mijloace de transport în comun ( ordin de deplasare, dispoziție de plată, copie CI, bilete de
călătorie,  tabel semnat și ștampilat  de beneficiarul finanțării  cu numele și prenumele persoanelor ce au
beneficiat de astfel de transport, ruta, seria și numărul biletului, data, prețul biletului).

2. Pe calea ferată,pe orice fel de tren, decontarea se face după tariful clasei a II-a, pe distanțe până la 300
km, și după tariful clasei I, pe distanțe mai mari de 300 km.

3. Închirierea de mijloace de transport pentru persoane sau pentru echipamente,decoruri:

- referat privind necesitatea efectuării deplasării în cadrul proiectului;

- notă justificativă privind determinarea valorii estimate;

- caiet de sarcini/ specificații tehnice după caz;

- cerere de ofertă, cu excepția cazului în care valoarea estimată a achiziției este sub 4500 lei

- proces-verbal de selecție/atribuire semnat de reprezentantul beneficiarului sau responsabilul de comisie,
cu excepția cazului în care valoarea achiziției este sub 4500 lei;



 

- contract prestări servicii încheiat în condițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările  ulterioare,  se  va  menționa  clar  obiectul  contractului,  denumirea  proiectului,  valoarea
contractului, modalitatea de plată, termenul de plată, perioada de valabilitate a contractului;

- tabel semnat și ștampilat  de beneficiarul finanțării  cu numele și prenumelepersoanelor beneficiare ale
transportului;

- proces verbal de recepție a serviciilor/proces verbal de recepție a bunurilor

- factura fiscală;

- dovada plății (chitanță/ordin de plată/bon fiscal și registrul de casă/extrasul de cont cu viza băncii, care să
ateste plata furnizorului/prestatorului)

4.transport aerian clasa economic:

- referat de necesitate privind necesitatea deplasării din care să rezulte ruta, perioada și scopu deplasării;

- notă justificativă privind determinarea valorii estimate;

- caiet de sarcini/specificații tehnice-după caz;

- cererea de ofertă, cu excepția cazului în care valoarea estimată a achiziției este sub 4500 ldi

- tichetele/biletele de călătorie;

- talonul de îmbarcare;

- tabel centralizator întocmit,semnat și ștampilat de beneficiar, cuprinzând numele și prenumele persoanelor
care au călătorit, ruta, seria și numărul biletului, data, prețul biletului.

- contract prestări servicii încheiat în condițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările  ulterioare,  se  va  menționa  clar  obiectul  contractului,  denumirea  proiectului,  valoarea
contractului, modalitatea de plată, termenul de plată, perioada de valabilitate a contractului;

- factură fiscală;

- dovada plății (chitanță/ordin de plată/bon fiscal și registrul de casă/extrasul de cont cu viza băncii, care să
ateste plata furnizorului/prestatorului).

6. Cheltuieli cu cazarea și diurna

Doar în situația în care acestea sunt imperios necesare derulării proiectului, pentru participanți – persoane
implicate în derularea activităților din proiect/ invitați persoane din mass media

Se vor respecta condițiile de confort precizare în H.G. nr.1860/2006

Pentru diurnă se va prezenta dovada angajării – contract individual de muncă



 

Documente pentru justificarea cheltuielilor:

- Referat  de  necesitate  din  care  să  rezulte  numele  celor  care  urmează  să  efectueze  deplasarea,
perioada deplasării și calitatea acestora în desfășurarea activității respective;

- Notă justificativă privind determinarea valorii estimate

- Caiet de sarcini/specificații tehnice după caz;

- Cerere de ofertă cu excepția cazului în care valoarea achiziției este sub 4500 lei;

- Proces  verbal  de  selecție/atribuire  semnat  de  către  reprezentantul  legal  al  beneficiarului  sau
responsabilul de comisie, cu excepția cazului în care valoarea achiziției este sub 4500 lei;

- contract  prestări  servicii  încheiat  în  condițiile  Legii  98/2016  privind  achizițiile  publice,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  se  va  menționa  clar  obiectul  contractului,  denumirea
proiectului, valoarea contractului, modalitatea de plată, termenul de plată, perioada de valabilitate a
contractului;

- Factură fiscală emisă de unitatea de cazare;

- Se va  prezenta  diagrama  locurilor  de  cazare,  pe  perioade  vizitate,  numărul  persoanelor  cazate,
durata  cazării,  numărul  de  camere.Dacă  în  factura  emisă  de  unitatea  hotelieră  se  menționează
numele și prenumele persoanelor care au beneficiat de serviciile de cazare, perioada și numărul de
cameră, nu mai este necesară diagrama de cazare.

- Bon fiscal, dispoziție de plată, ordin de plată și extrasul de cont vizat de banca/registrul de casă care
să ateste înregistrarea plății furnizorului/prestatorului

Notă: în cazul în care cazarea persoanelor este superioară celei de 3 stele se decontează numai 50% din
tariful de cazare perceput.

7. Cheltuieli cu bonuri de benzină/motorină

Numai  când  deplasarea  se  face  cu  autoturismul  aparținând  beneficiarului  finanțării  se  vor  respecta
prevederile din H.G. nr.1860/2006

Documente pentru justificarea cheltuielilor:

- Referat privind necesitatea efectuării deplasării în cadrul proiectului din care să rezulte ruta, perioada și
scopul deplasării;

- foaie de parcurs care trebuie să cuprindă: ruta, data, hm parcurși,  cantitate carburnt, suma decontată,
numai dacă acestea sunt  strict  necesare pentru realizarea activităților  proiectului  și  fără  a putea depăși
drepturile de această natură care se pot acorda angajaților instutuțiilor publice;



 

-  bon fiscal  de combustibil,  cu înscrierea  pe verso a  numărului  de înmatriculare  a autoturismului  și  a
persoanei care efectuează deplasarea;

- copie a talonului mașinii cu care s-a efectuat deplasarea

8. Chetuieli cu consumabilele

Hârtie,  toner, cartuș, markere,  precum și alte materiale strict necesare realizării  proiectului,  cu excepția
cheltuielilor materiale de producție.

Documente pentru justificarea cheltuielilor:

- Referat  de  necesitate  din  care  să  rezulte  cantitatea  și  tipul  materialelor  propuse  spre  achiziție,
semnat și stampilat de beneficiar;

- Notă justificativă privind determinarea valorii estimate;

- Caiet de sarcini/ specificații tehnice după caz;

- Cerere de ofertă, cu excepția cazului în care valoarea estimată a achiziției este sub 4.500 lei

- Oferte/ofertă, după caz

- Proces  verbal  de  selecție/atribuire  semnat  de  către  reprezentantul  legal  al  beneficiarului  sau
responsabil comisie de excepția cazului în care valoarea achiziției este sub 4500 lei;

- Contract  încheiat  cu furnizorul de astfel  de servicii  în baza Legii  98/2016, se va menționa clar
obiectul contractului, denumirea proiectului, valoarea contractului, modalitatea de plată, termenul
de plată, perioada de valabilitate a contractului;

- Proces verbal de recepție

- Note de intrare recepție, bon de consum

- Factură fiscală/ chitanță/ ordin de plată, dispoziție de plată/bon fiscal, registru de casă, extras de
cont cu viza băncii

9. Cheltuieli cu publicitatea

Publicitate/ acțiuni promoționale ale proiectului (spoturi audio, video, banner, mesh, publicitate în presa
scrisă)

Documente pentru justificarea cheltuielilor:

- Referat de necesitate din care să rezulte tipul serviciilor de promovare dorite, semnat și ștampilat de
beneficiar;

- notă justificativa privind determinarea valorii estimate;



 

- caiet de sarcini/specificații tehnice

- cerere de ofertă cu excepția cazului în care valoarea estimată a achiziției este sub 4500 lei

- oferte/ofertă, după caz

- Proces  verbal  de  selecție/atribuire  semnat  de  către  reprezentantul  legal  al  beneficiarului  sau
responsabil comisie de excepția cazului în care valoarea achiziției este sub 4500 lei

- Contract  încheiat  în  baza  Legii  98/2016,  se  va  menționa  clar  obiectul  contractului,  denumirea
proiectului, valoarea contractului, modalitatea de plată, termenul de plată, perioada de valabilitate a
contractului sau comandă în cazul în care valoarea achiziției este sub 4500 lei;

- Proces verbal de recepție

- Notă intrare recepție

- Lista de distribuire/ proces verbal de predare-primire a materialelor publicitare

- Copie după publicație în presa scrisă, anunțul publicitar realizat,  caseta și graficul de difuzare a
spotului audio video parafat de societatea media care a efectuat difuzarea

- Factură fiscală cu descrierea explicită a cheltuielilor efectuate;

- Chitanță/ ordin de plată/ bon fiscal;

- Registru de casă; extras de cont cu viza băncii

10. Cheltuieli cu tipărituri

Exemple: tipărire pliante, broșuri, afișe, cataloage, albume, diplome, invitații și altele asemenea

Documente pentru justificarea cheltuielilor:

- Referat de necesitate din care să rezulte cantitatea și tipul materialelor propuse spre achiziție;

- Notă justificativă privind determinarea valorii estimate;

- Caiet de sarcini/ specificații tehnice după caz;

- Cerere de ofertă, cu excepția cazului în care valoarea estimată a achiziției este sub 4.500 lei;

- Oferte/ofertă, după caz;

- Proces-verbal  de  selecție/atribuire  semnat  de  către  reprezentantul  legal  al  beneficiarului  sau
responsabil comisie, cu excepția cazului în care valoarea estimată este sub 4.500 lei;



 

- Contract  de  prestări  servicii  încheiat  în  baza  Legii  98/2016,  se  va  menționa  clar  obiectul
contractului, denumirea proiectului, valoarea contractului, modalitatea de plată, termenul de plată,
perioada de valabilitate a contractului;

- Proces verbal recepție;

- Note de intrare recepție;

- Bon de consum;

- Factură fiscală cu detalierea materialelor achiziționate;

- Chitanță/ ordin de plată/bon fiscal;

- Registru de casă;extras de cont cu viza băncii;

- 1 exemplar din pliant, broșură etc

- Fotografii din care să reiasă amplasarea afișelor;

- Fotografii de la locul de desfășurare a activităților derulate în cadrul proiectului;

- Declarație pe proprie răspundere a beneficiarului privind distribușia materialelor tipărite, unde este
cazul.Aceasta  trebuie  să  conțină  locurile,  perioada  și  cantitatea  de  materiale  distribuită  cu  titlu
gratuit pentru realizarea proiectului.

11. Cheltuieli cu salariile pentru personalul din echipa de proiect

(inclusiv  impozitele  și  taxele  aferente  salariilor,  contribuții  CAS  aferente  perioadei  de  realizare  a
proiectului, în limita a 20% din valoarea totală a finanțării nerambursabile)

Documente pentru justificarea cheltuielilor:

- Acte adiționale la contracte individuale de muncă încheiate pe perioada de desfășurare a proiectului,
încheiat în baza Codului Muncii, cu fracțiune de normă, cu menționarea normei de oră zilnice, a
nivelului salariului brut lunar;

- Sau contract individual de muncă pe perioada determinată a proiectului, cu fracțiune de normă, cu
menționarea normei de oră zilnice, nivelul salariului brut lunar;

- Centralizatoare state de plată;

-  Fișe de pontaj, fișele de post/anexă la fișa de post;

- Rapoarte de activitate (cu detalierea activităților și a numărului de ore lucrate pentru proiect)



 

- State de plată a remunerațiilor/salariilor cu înscrierea clară a sumelor brute, a deducerilor personale,
a contribuțiilor  obligatorii,  a impozitului pe venit  și a sumei nete care urmează a fi  încasată de
titluarul contractului;

- Ordin de plată/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, borderou virare în cont de card, registru de casă;

- Dispoziția de plată (în cazul plăților în numerar);

- Extras de cont din care să rezulte viramentele și/sau extragerile;

- Document de încetare a contractului

Notă: prin cumularea funcțiilor la nivelul aceluiași angajator nu se poate depăși durata normală a timpului
de lucru.

12. Achiziții și servicii

Orice activitate prestată de o persoană juridică, inclusiv PFA care nu se încadrează la categoria onorarii ( de
ex: servicii de design, concepție, grafică tipărituri etc)

Documente pentru justificarea cheltuielilor:

- Referat de necesitate pentru achizișionarea serviciilor;

- Notă justificativă privind determinarea valorii estimate;

- Caiet de sarcini/specificații tehnice;

- Cerere de ofertă cu excepția cazului în care valoarea estimată este sub 4.500 lei;

- Oferte/ofertă, după caz;

- Proces-verbal  de  selecție/atribuire  semnat  de  către  reprezentantul  legal  al  beneficiarului  sau
responsabil comisie, cu excepția cazului în care valoarea estimată este sub 4.500 lei;

- Contract încheiat cu furnizorul de astfe de servicii în baza Legii 98/2016;

- Proces-verbal de recepție din care să rezulte că serviciile au fost prestate conform contractului;

- Factură fiscală;

- Chitanță/ ordin de plată/ bon fiscal;

- Registru de casă; extras de cont cu viza băncii

13. Alte cheltuieli: specifice de producție ( pentru proiectele culturale)

De exemplu: cheltuieli materiale de producție/închiriere sau realizare costume, decoruri, simeze etc)



 

Documente pentru justificarea cheltuielilor:

- Referat de necesitate în care să se precizeze ce tipuri de costuri de producție urmează a se realiza;

- Notă justificativă privind determinarea valorii estimate;

- Caiet de sarcini/specificații tehnice după caz

- Cerere de ofertă, cu excepția cazului în care valoarea estimată a achiziției este sub 4.500 lei;

- Oferte/ofertă, după caz;

- Proces-verbal  de  selecție  atribuire  semnat  de  reprezentantul  legal  al  beneficiarului  sau
responsabilului de comisie, cu excepția cazului în care valoarea achiziției este sub 4.500 lei;

- Contract  de  prestări  servicii  încheiat  în  baza  Legii  98/2016,  se  va  menționa  clar  obiectul
contractului, denumirea proiectului, valoarea contractului, modalitatea de plată, termenul de plată,
perioada de valabilitate a contractului care trebuie să se înscrie în perioada contractului de finanțare;

- Factură fiscală

- Dovada plății (chitanță/ ordin de plata/ bon fiscal și extrasul de cont/registrul de casă, care să ateste
plata furnizorului/prestatorului

- Proces-verbal de recepție a serviciilor, iar în cazul bunurilor, notă de recepție, bon de consum. În
cazul în care s-au realizat ansambluri  de decoruri  pentru scenografie,  trebuie atașat Raportul de
producție din care să rezulte consumul de materiale și obiectele realizate.

11.14. Anexa 14 Cerere de plată 

Numărul de referință al contractului:

Titlul proiectului:

Perioada: de la _______/ ________/2018 până la _____________ / ___________

Tipul cererii de plată:

( ex: cerere avans / tranșă intermediară/ tranșă finală )

Date despre beneficiar:

Nume:

Adresa:

Cod fiscal:



 

Contract:

Detalii despre proiect

Data de început a proiectului:

Categoria proiectului: cultura, protecția mediului înconjurător, activități de tineret:

Detalii despre contul bancar

Numele băncii

Adresa băncii

Codul IBAN:

Subsemnatul/a ______________________________ , prin prezenta certific că informațiile în această cerere
de plată sunt complete, corecte și reale iar costurile care decurg din aceasta sunt eligibile și în concordanță
cu contractul.

Reprezentantul legal al organizației

(nume, prenume, ștampila, semnătura)

Responsabil financiar al organizației

11.15. Anexa 15 Declarație pe proprie răspundere privind înregistrarea în scopuri de TVA

Subsemnatul  _____________________________ (  nume,  prenume),  în  calitate  de reprezentant  legal  al
___________________ ( denumirea organizației), persoană juridică înregistrată la _______________ cu J
______,  CUI  _______,  sediul  social  ______________________,  declar  pe  proprie  răspundere  că
organizația pe care o reprezint legal, este/nu este înregistrată în scopuri de TVA.

În situația în care, pe perioada desfășurării proiectului, intervin modificări în scopul înregistrării de TVA,
mă oblig să adus la cunoștință imediat Centrului Cultural al Sectorului 1, București, aceste modificări.

Totodata declar pe proprie răspundere că nu voi proceda la recuperarea TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Data _______________

Nume, prenume ___________________



 

Funcția ____________

Semnătura reprezentant legal, ștampila
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