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CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
1. Cadru legislativ
• ORDONANȚA nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor,
proiectelor și acțiunilor culturale;
• ORDONANȚA nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații;
• Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și
completările ulterioare;
• Legea nr. 186/2003, republicată, privind susținerea și promovarea culturii scrise;
• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare și normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică / acordului – cadru din Legea nr. 98/2016;
• O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările
şi completările ulterioare;
• Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice;
• Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.
2. Scop şi definiţii
Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a criteriilor pentru
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, acordate de Centrul
Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”în baza Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea
sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.
În înţelesul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a. Autoritate finanţatoare – Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”, cu sediul în
Bucureşti, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sectorul 5;
b. finanţare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetele autorităţilor
finanţatoare, pentru acoperirea parţială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare
producerii şi/sau exploatării de bunuri culturale;
c. bun cultural - materializarea unei acţiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se
urmăreşte, în funcţie de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, judeţean,
euroregional, naţional sau de reprezentare internaţională;
d. acţiune culturală - prezentarea publică a rezultatului unei activităţi având caracter irepetabil în
timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment;
e. proiect cultural - suma activităţilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după
caz, ansamblul de acţiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp
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determinată, care nu excedează, durata unui exerciţiu financiar în urma căruia rezultă un bun
cultural;
f. program cultural - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte şi
acţiuni culturale, subsumat unei teme/concepţii, realizat pe durata unui exerciţiu financiar, în urma
căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;
g. program cultural prioritar - programul cultural al autorităţii finanţatoare constituit din proiecte
culturale a căror realizare, însoţită de finanţarea corespunzătoare, este încredinţată unor persoane
juridice de drept public sau privat care corespund criteriilor organizatorice şi valorice stabilite
anual de respectiva autoritate finanţatoare care le conferă caracterul prioritar;
h. ofertă culturală - propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de
solicitant sub forma unui program, proiect ori a unei acţiuni culturale;
i. solicitant - persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină,
autorizată, respectiv înfiinţată în condiţiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă
culturală tip proiect;
j. beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma
aplicării procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă, devenind responsabil cu producerea sau
exploatarea bunului cultural;
k. nevoie culturală de urgenţă - cerinţa de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori
implicit de persoane fizice sau juridice, a cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele imediate ale
unei comunităţi;
l. participant la programul/proiectul/acțiunea culturală – orice persoană care desfășoară o
activitate în cadrul sau în beneficiul programului/proiectului/acțiunii culturale, cu titlu oneros sau
gratuit, indiferent de statutul său, care poate fi, dar fără a se limita la acestea: salariat, colaborator
persoană fizică sau colaborator persoană fizică autorizată, delegat/detașat/salariat/angajat al altei
entități decăt cea care organizează programul/proiectul/acțiunea culturală;
m. cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă,
conform Anexei 7 la prezentul Ghid;
n. contract de finanţare nerambursabilă – contract încheiat, în condiţiile legii, între Centrul
Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”, în calitate de Autoritate finanţatoare, şi Beneficiar;
o. finanţare nerambursabilă – alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea
desfăşurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să
contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivelul Sectorului 5 al
Municipiului Bucureşti;
p. fonduri publice – sume alocate din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin
Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”;
q. partener – orice persoană juridică fără scop patrimonial care respectă condițiile de eligibilitate
stabilite în cazul solicitanților, identificați în cadrul cererii de proiect printr-un acord semnat cu
solicitantul.
3. Domeniu de aplicare
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Prevederile prezentului Ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare
nerambursabilă de către Autoritatea finanţatoare pentru proiecte care se înscriu în ariile tematice
definite pentru domeniul „cultură” așa cum sunt descrise în Anexa 7 la Ghid.
Regimul juridic instituit prin prezentul Ghid pentru finanţările nerambursabile nu este
aplicabil fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice
sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.
Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru
activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor
clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
Participarea la Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la Autoritatea
finanţatoare este nediscriminatorie, solicitanţii care depun propuneri de proiecte putând fi
persoane juridice fără scop patrimonial, asociații, organizații și/sau fundații, care propun
desfăşurarea unor proiecte sau programe culturale care să contribuie la interesul public local al
Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti.
Desfăşurarea proiectelor sau programelor propuse de solicitanţi trebuie să se
desfăşoare pe raza unităţii administrativ-teritoriale a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti sau
să aibă ca beneficiari direcți și/sau indirecți membri ai comunității locale a Sectorului 5.
Anumite acţiuni/programe din domeniile eligibile se pot desfăşura şi în afara razei unităţii
administrativ-teritoriale a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, cu condiţia ca aceste
acţiuni/programe să promoveze şi să adauge un plus de identitate imaginii Sectorului 5 al
Municipiului Bucureşti.
În cadrul domeniului de activitate „editare, lansare şi publicare de cărţi şi publicaţii”, se
finanţează doar acţiunile/activităţile care sunt de interes public local şi implicit care adaugă un plus
de identitate imaginii Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti.
Nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea
infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă
indispensabilă proiectului, fapt constatat de către comisia de evaluare a proiectelor, ulterior
analizei documentaţiei depuse de aplicant.
Proiectele culturale care se finanțează prin prezentul Ghid se înscriu automat într-una
dintre ariile tematice prezentate mai jos:
ARTE VIZUALE
Susținerea producției și/sau a cercetării artistice
Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme digitale diverse de prezentare și difuzare
Promovarea artei în spații alternative
Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și coproducție
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
TEATRU
Susținerea producției și/sau a cercetării artistice
Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul
digital
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Promovarea și difuzarea proiectelor teatrale
Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și coproducție
Adresarea către publicul tânăr
MUZICĂ
Susținerea producției și/sau a cercetării muzicale/muzicologice
Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul
digital
Susținerea solutiilor inovatoare pentru revenirea publicului în spațiile de spectacol
Adresarea către publicul tânăr
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
DANS
Susținerea producției și/sau a cercetării coregrafice
Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul
digital
Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și/sau coproducție
Promovarea și difuzarea proiectelor coregrafice
Susținerea și consolidarea sectorului coregrafic din România
ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDII
Dezvoltarea de abordări curatoriale și/sau de proiecte editoriale originale
Susținerea colaborărilor transdisciplinare, cu organisme și entități din afara scenei artistice
Susținerea proiectelor de digitalizare și valorizare a arhivelor
Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și/sau coproducție
Dezvoltarea și diversificarea publicului
EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
Promovarea incluziunii, diversității și a toleranței
Promovarea valorilor europene și a gândirii critice
Promovarea educației continue
Sprijinirea adaptării demersurilor educaționale la platforme diverse de prezentare și difuzare,inclusiv în
mediul digital
INTERVENȚIE CULTURALĂ
Promovarea peisajului cultural prin abordări interdisciplinare
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
Promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței
Promovarea dezvoltării sustenabile
Activarea culturală și comunitară în spații alternative
PATRIMONIUL CULTURAL MATERIAL
Identificarea de soluții inovatoare pentru promovarea patrimoniului în context local și/saueuropean
Susținerea educației și a bunelor practici pentru protejarea patrimoniului
Dezvoltarea și diversificarea publicului
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Promovarea dezvoltării sustenabile
Sprijinirea adaptării activităților la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediuldigital
PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL
Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare în context local și/sau
internațional
Promovarea elementelor înscrise de România în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al
UNESCO, ca expresie vie a comunităților locale
Identificarea de soluții inovatoare pentru documentarea și arhivarea patrimoniului imaterial
Facilitarea dialogului între generații
Dezvoltarea și diversificarea publicului, inclusiv prin adaptarea activităților la platforme diverse de
prezentare și difuzare în mediul digital
PROMOVAREA CULTURII SCRISE
Promovarea lecturii și/sau facilitarea accesului la cultura scrisă în zonele cu acces limitat la cultură
Proiecte adresate publicului tânăr, inclusiv prin implicare editorială
Sprijinirea adaptării activităților la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital
Medierea dialogului cu creatorii și/sau susținerea dialogului cu literatura minorităților
Medierea dialogului cu traducătorii și/sau susținerea dialogului cu literatura mondială
PROIECTE CU CARACTER REPETITIV
Sprijinirea adaptării activităților la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital
Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducție
Promovarea artiștilor și/sau a produselor culturale din România
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
Dezvoltarea și diversificarea publicului

4. Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:
a.
libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca solicitantul fundație,
organizație sau asociație să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, Beneficiar;
b.
eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi
a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare
pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
c.
transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
d.
tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie
şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât, orice
persoană juridică de tip asociație, fundație sau organizație să aibă şanse egale de a i se atribui
contractul respectiv;
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e.
excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate, urmărind realizarea unui interes
general, regional sau local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare
nerambursabilă de la aceeaşi Autoritate finanţatoare;
f.
neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor
nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data
încheierii contractului de finanţare;
g.
cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie
de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea Beneficiarului;
h.
anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului
calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local;
i.
diversitatea culturală şi pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al
solicitanţilor, reprezentanţi ai diferitelor comunităţi sau domenii culturale, precum şi
promovarea diversităţii bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare.
j.
susţinerea debutului - încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice și/sau ale persoanelor
juridice de drept privat, autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi culturale.
Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program, proiect ori a unei acţiuni
culturale, în baza unui contract încheiat între părţi, cu respectarea principiilor acordării
contractelor.
Pentru aceeaşi activitate nonprofit un Beneficiar nu poate contracta decât o singură
finanţare nerambursabilă în decursul unui an fiscal, prin intermediul uneia dintre liniile de
finanțare deschise. Astfel, Beneficiarul nu poate contracta, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai
mult de o finanţare nerambursabilă de la Autoritatea finanţatoare. În vederea participării la
procedura de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte Autorităţii finanţatoare o declaraţie pe
propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alineatului e) din prezentul
capitol – Anexa 6.2. la prezentul Ghid.
5. Prevederi bugetare
Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul
limitelor unui fond anual aprobat pentru anul 2022 de către Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan
Iordache”, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi
raportarea bugetului local.
6. Informarea publică şi transparenţa decizională
Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările
nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare, ghidul de atribuire a
contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de
Autoritatea finanţatoare cu Beneficiarii precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind
finanţările nerambursabile, constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
10
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CAPITOLUL II – PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANŢĂRII
1. Etape
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei
publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă
din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor
prevăzute în prezentul Ghid.
În cursul anului bugetar se va organiza o sesiune de selecţie a proiectelor care vor
beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 5 p r i n A utoritatea
finanţatoare.
Procedura de selecţie a proiectelor va cuprinde următoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b) publicarea anunţului de participare care va cuprinde termenul limită de depunere şi întreaga
documentaţie necesară;
c) sesiune de clarificări;
d) depunerea proiectelor la Secretariatul Autorităţii finanţatoare în termenul limită stabilit;
e) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea
tehnică şi financiară;
f) evaluarea propunerilor de proiecte;
g) comunicarea rezultatelor;
h) soluţionarea contestaţiilor;
i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare
nerambursabilă prin afişare pe pagina de internet a Autorităţii finanţatoare la adresa
www.cultural5.ro și publicare în presa locală.
2. Condiţii de eligibilitate
•
Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie persoană juridică cu sau fără scop patrimonial – asociații, organizații ori fundații
constituite conform legii;
- sediul actual trebuie să se regăsească în Certificatul de înscriere în Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor, în Certificatul de atestare fiscală, cât şi în actul constitutiv
şi statutul în vigoare;
- să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 Decembrie a anului precedent la
organul fiscal competent;
- să facă dovada îndeplinirii obligaţiilor de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat,
precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
- să nu furnizeze informaţii false în documentele prezentate;
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să nu fi comis o greşeală gravă în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile
asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă;
- să facă dovada experienței în implementarea unor proiecte similare, prin prezentarea unui
portofoliu sau a minim unui CV de specialist cooptat în echipa de proiect, care să prezinte
dovada experienței în implementarea de proiecte similare de minimum 2 ani;
- să participe cu o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a bugetului de proiect
(contribuția poate fi din venituri proprii sau atrasă/sponsorizare);
- să nu fi contractat, în cursul aceluiaşi an calendaristic, o altă finanţare nerambursabilă de
la aceeaşi Autoritate finanţatoare; Beneficiarul poate contacta, pe toate liniile de finanțare
puse la dispoziție de Autoritatea finanțatoare, maximum o finanțare nerambursabilă, în
cursul unui an calendaristic;
- să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în
stare de dizolvare sau de lichidare;
Nu sunt eligibili solicitanţii care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printr-un contract
de finanţare nerambursabilă.
În cazul în care există mai mulţi parteneri care dezvoltă un proiect, criteriile de eligibilitate
sunt obligatorii tuturor partenerilor.
Partenerul este identificat în cadrul cererii de finanțare printr-un acord/contract de
parteneriat/colaborare, semnat de către cele două părți (solicitant și partener) și să desfășoare
activițăți în cadrul proiectului.
Beneficiarul trebuie să asigure, la începutul proiectului, prin publicarea pe site-ul propriu
sau în presă, diseminarea minim a următoarelor informaţii legate de proiect: calendarul
activităţilor, finanţarea, obiectivele urmărite.
În situaţia în care pe parcursul desfăşurării procedurilor pentru atribuirea unui contract de
finanţare nerambursabilă Autoritatea finanţatoare descoperă informaţii despre solicitant care să
conducă la concluzia că acesta încalcă vreuna din condiţiile de eligibilitate prezentate mai sus,
solicitantul va fi exclus din procedură.
•
Pentru a fi eligibile, proiectele propuse pentru a fi finanţate trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
- să fie de interes public local;
- să se desfăşoare pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti
şi/sau să aducă un plus de imagine acestuia;
- să contribuie la dezvoltarea și consolidarea în rândul locuitorilor, a sentimentului de
apartenență la comunitate, prin intermediul implementării unor proiecte/acțiuni/programe
culturale; să contribuie la regenarea teritoriului pe baza istoriei, tradiției și potențialului
natural, prin intermediul unor proiecte/programe/acțiuni culturale, care să rezulte în
implementarea unor bunuri culturale cu beneficii directe pentru comunitatea locală a
Sectorului 5;
- să dezvolte programe culturale pentru comunitatea locală;
- să includă Sectorul 5 în circuitul internațional de turism cultural responsabil;
-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

să realizeze programe și proiecte culturale care urmăresc promovarea principiilor
multiculturale și antidiscriminatorii, în scopul promovării diversității culturale pe raza
Sectorului 5;
să ajute în procesul de cultivare a valorilor și autenticității creației populare, tradiționale și
contemporane, artei interpretative profesioniste și neprofesioniste în toate genurile artistice
- teatru, literatură, coregrafie, muzică, arte plastice și altele;
să contribuie la diversificarea ofertei culturale, să promoveze multiculturalitatea,
identitatea culturală, anti-discriminare, dezvoltarea industiilor creative, pe raza Sectorului
5;
să ajute la conservarea și punerea în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;
să dezvolte un proiect cultural urban inovativ cu potențial de replicare;
să respecte principiile neretroactivităţii şi anualităţii;
să fie înscris, în mod obligatoriu, într-una dintre ariile tematice din următoarea listă:
ARTE VIZUALE
Susținerea producției și/sau a cercetării artistice
Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme digitale diverse de prezentare și
difuzare
Promovarea artei în spații alternative
Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și coproducție
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
TEATRU
Susținerea producției și/sau a cercetării artistice
Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și
difuzare, inclusiv în mediul digital
Promovarea și difuzarea proiectelor teatrale
Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și coproducție
Adresarea către publicul tânăr
MUZICĂ
Susținerea producției și/sau a cercetării muzicale/muzicologice
Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și
difuzare, inclusiv în mediul digital
Susținerea solutiilor inovatoare pentru revenirea publicului în spațiile de spectacol
Adresarea către publicul tânăr
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
DANS
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Susținerea producției și/sau a cercetării coregrafice
Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și
difuzare, inclusiv în mediul digital
Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și/sau coproducție
Promovarea și difuzarea proiectelor coregrafice
Susținerea și consolidarea sectorului coregrafic din România
ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDII
Dezvoltarea de abordări curatoriale și/sau de proiecte editoriale originale
Susținerea colaborărilor transdisciplinare, cu organisme și entități din afara scenei
artistice
Susținerea proiectelor de digitalizare și valorizare a arhivelor
Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și/sau coproducție
Dezvoltarea și diversificarea publicului
EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
Promovarea incluziunii, diversității și a toleranței
Promovarea valorilor europene și a gândirii critice
Promovarea educației continue
Sprijinirea adaptării demersurilor educaționale la platforme diverse de prezentare și
difuzare,inclusiv în mediul digital
INTERVENȚIE CULTURALĂ
Promovarea peisajului cultural prin abordări interdisciplinare
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
Promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței
Promovarea dezvoltării sustenabile
Activarea culturală și comunitară în spații alternative
PATRIMONIUL CULTURAL MATERIAL
Identificarea de soluții inovatoare pentru promovarea patrimoniului în context local
și/saueuropean
Susținerea educației și a bunelor practici pentru protejarea patrimoniului
Dezvoltarea și diversificarea publicului
Promovarea dezvoltării sustenabile
Sprijinirea adaptării activităților la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv
în mediuldigital
14
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PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL
Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare în context
local și/sau internațional
Promovarea elementelor înscrise de România în lista reprezentativă a patrimoniului
cultural imaterial al UNESCO, ca expresie vie a comunităților locale
Identificarea de soluții inovatoare pentru documentarea și arhivarea patrimoniului
imaterial
Facilitarea dialogului între generații
Dezvoltarea și diversificarea publicului, inclusiv prin adaptarea activităților la
platforme diverse de prezentare și difuzare în mediul digital
PROMOVAREA CULTURII SCRISE
Promovarea lecturii și/sau facilitarea accesului la cultura scrisă în zonele cu acces
limitat la cultură
Proiecte adresate publicului tânăr, inclusiv prin implicare editorială
Sprijinirea adaptării activităților la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv
în mediul digital
Medierea dialogului cu creatorii și/sau susținerea dialogului cu literatura minorităților
Medierea dialogului cu traducătorii și/sau susținerea dialogului cu literatura mondială
PROIECTE CU CARACTER REPETITIV
Sprijinirea adaptării activităților la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv
în mediul digital
Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducție
Promovarea artiștilor și/sau a produselor culturale din România
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
Dezvoltarea și diversificarea publicului
!!!! Existenţa cel puţin a unei ediţii anterioare implică încadrarea proiectului la aria
tematică „Proiecte cu caracter repetitiv”. Pentru această situație este necesară
menționarea denumirii proiectului și numărului ediţiei anterioare, anul implementării
şi ataşarea unor fişiere relevante (pdf sau jpg). Este necesară menționarea tuturor
edițiilor anterioare ale unui proiect cu caracter repetitiv.

Pentru a fi considerate eligibile în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii generale:
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să fie necesare pentru realizarea proiectului şi să fie în conformitate cu principiile unui
management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi un raport optim
cost/beneficiu;
- să fie efectuate de Beneficiar în perioada de implementare a proiectului conform cererii de
finanţare;
- să fie prevăzute în bugetul proiectului;
- să fie justificare prin oferte de preț corespunzătoare;
- să fie înregistrate în contabilitatea Beneficiarului şi/sau partenerilor Beneficiarului, să fie
identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin originalele documentelor justificative.
Doar cheltuielile eligibile pot fi luate în considerare pentru costul total al proiectului.
Bugetul este atât o estimare a cheltuielilor, cât şi un plafon maxim al cheltuielilor eligibile. Se
atrage atenţia solicitantului asupra faptului că aceste cheltuieli eligibile trebuie să fie justificabile
şi nu pot lua forma unor sume forfetare/sume globale.
O recomandare generală pentru solicitant este aceea ca, în procesul de verificare ce precede
semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, să nu se aducă modificări bugetului propus.
Această verificare poate duce la solicitarea de clarificări suplimentare şi, acolo unde este cazul,
Autoritatea finanţatoare poate impune reducerea bugetului. Este, prin urmare, în interesul
solicitantului să prezinte un buget realist şi cu un raport optim cost/beneficiu.
Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt cuprinse în Anexa 7 la prezentul Ghid.
Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui contract de finanţare
nerambursabilă numai în măsura în care au fost considerate justificate şi oportune de către comisia
de evaluare şi selecţie.
-

3. Clarificări
Orice persoană juridică cu sau fără scop patrimonial – asociații, organizații ori fundații
constituite conform legii, care desfăşoară activităţi culturale menite să sprijine realizarea unor
obiective, proiecte, programe culturale de interes public general, care doreşte să participe la
procedura de selecţie în vederea accesării de fonduri nerambursabile are dreptul de a solicita şi de
a primi clarificări din partea Autorităţii finanţatoare.
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări,
cu condiţia ca solicitările să fie primite cu cel puţin 6 zile calendaristice înainte de data limită
pentru depunerea propunerilor de proiect.
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări
cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a propunerilor de proiect.
4. Documentaţia
Documentaţia de solicitare a finanţării, redactată în limba română, se va depune un
exemplar original îndosariat, precum şi în format electronic (CD sau DVD) la Secretariatul
Autorităţii finanţatoare. Documentația va fi îndosariată şi opisată, în vederea uşurării parcurgerii
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acesteia, precum şi a procesului de evaluare a solicitărilor. Paginile documentaţiei vor fi
numerotate, semnate de către reprezentantul solicitantului şi ştampilate.
Plicul cu documentația originală va fi sigilat, la care se anexează scrisoarea de intenție
(Anexa 1 la prezentul Ghid). Pe plic se va lipi o etichetă completată după modelul de mai jos:
Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”

Solicitare de finanţare nerambursabilă prin Ordonanța 51/1998 pentru anul 2022
ARIE TEMATICĂ _____________________________
____________________________________________________
(NUMELE Şl ADRESA COMPLETĂ A SOLICITANTULUI)
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE

Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia depusă.
Documentaţia de solicitare a finanţării trebuie depusă în termenul stabilit de Autoritatea
finanţatoare, termen care este specificat în anunţul de participare.
Orice solicitare primită după termenul limită stabilit de Autoritatea finanţatoare, va fi
respinsă în mod automat, chiar dacă ştampila poştei indică o dată anterioară datei limită sau dacă
întârzierea este datorată serviciului de curierat/mesagerie.
Documentaţia de finanţare trebuie completată electronic, nefiind acceptate documente
completate de mână.
Solicitările de finanţare trimise prin orice alte mijloace (fax, e-mail, altele asemenea) sau
trimise la alte adrese, ori peste termenul limită indicat în anunţul de participare, nu vor fi luate în
considerare şi vor fi restituite solicitanţilor aşa cum au fost depuse, fără a fi deschise.
Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului
şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană
împuternicită legal de acesta.
Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în LEI şi va rămâne ferm pe toată durata de
îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă.
În vederea organizării competiţiei de selecţionare a proiectelor de finanţare
nerambursabilă, documentaţiile prevăzute mai jos se vor depune în termenul stabilit de către
Autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare.
Documentaţia solicitanţilor persoane juridice (asociaţii, organizații şi fundaţii constituite
potrivit legii) va conţine următoarele acte:
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1. Cererea de finanţare:
a) scrisoarea de intenție, conform Anexei 1 la Ghid;
b) formularul de solicitare a finanţării – Cerere de finanţare, conform Anexei 2 la Ghid;
2. Documente de calificare:
a) hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă (copie „Conform cu
originalul”);
b) statutul şi actul constitutiv, în formă actualizată, forma aflată în vigoare la data depunerii
proiectului, care să cuprindă toate modificările aferente, aşa cum au fost consemnate în
încheierea judecătorească definitivă şi irevocabilă (copie „Conform cu originalul”);
c) hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, prin care s-au admis modificări ale
statutului şi actului constitutiv; sau
d) Extras din Registrul special al Asociațiilor și Fundațiilor; sau Certificat de Grefă*;
e) certificatul de înregistrare fiscală (copie „Conform cu originalul”);
f) certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (copie „Conform cu
originalul”);
g) extras la zi din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (original);
h) portofoliul asociației – experiență în derularea unor proiecte culturale, din care să rezulte
experiența similară, exemplificată prin minimum un proiect;
i) raportul narativ de activitate pentru ultimul an, în care să fie evidențiate capitolele din
raport relevante pentru obținerea finanțării în condițiile prezentului Ghid;
j) dovada de sediu (contract de vânzare-cumpărare, închiriere, comodat, etc), care se află în
termen şi care se regăseşte în actele oficiale ca fiind sediul actual, conform legii (copie
„Conform cu originalul”);
k) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local, valabil la
data depunerii documentaţiei (original);
l) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul consolidat al
statului, valabil la data depunerii documentaţiei (original);
m) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la
administraţia finanţelor publice. În cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune
situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior, cu excepţia asociaţiilor şi fundaţiilor nou
înfiinţate care vor menţiona această situaţie în cererea de finanţare (copie „Conform cu
originalul”);
n) declaraţiile conducătorului organizaţiei solicitante conform Anexelor 6.1, 6.2, și 6.3 la Ghid
(original);
o) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autorităţi publice sau cu organizaţii
guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;
p) documente din care să rezulte experiența în implementarea proiectelor similare cu cel
depus (portofoliu – minimum un proiect similar), dacă este cazul, sau, având în vedere
specificul de încurajare a debutului, includerea în echipa de implementare a proiectului a
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minimum unui specialist cu vechime de minimum 2 ani în implementarea de proiecte din
aria tematică, sau arii tematice similare, cu cea în care se încadrează proiectul propus.
Experiența similară trebuie să rezulte din CV-ul atașat proiectului, precum și din alte
acte/documente doveditoare (diplome, referiri în media, etc).
* Documentele de calificare de la literele a), b) și c) sunt echivalente și echivalabile cu
documentele de calificare de la litera d). Astfel, solicitantul poate opta pentru includerea în dosar
a documentelelor de la literele a), b) și c) sau poate prezenta doar Extrasul din Registrul special al
asociațiilor și Fundațiilor sau Certificatul de Grefă.

a)
b)
c)
d)

3. Capacitatea tehnică şi economico-financiară:
CV-urile membrilor echipei de proiect (Anexa 5 la Ghid);
acte din care să rezulte pregătirea profesională în specialitatea proiectului, a unui membru
al echipei de proiect;
dovezi privind rezultatele/eficienţa/impactul proiectelor anterior finanţate de la bugetele
locale sau alte fonduri egal constituite, dacă este cazul;
alte documente considerate relevante de către aplicant.

4. Propunerea de proiect va conţine minim următoarele elemente: denumirea şi datele de
identificare ale solicitantului, descrierea activităţii şi obiectivelor solicitantului, titlul proiectului
(clar, concis şi să exprime clar obiectivele proiectului), încadrarea într-una dintre Ariile tematice
prezentate anterior (un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie tematică), justificarea
proiectului (prezentarea problemei ce urmează a fi soluţionată, schimbările ce se vor produce,
rezultate concrete aşteptate, descrierea contextului cultural cu focus pe caracteristicile și oferta
culturală prezente, nevoile și/sau oportunitățile adresate de proiect, justificarea nevoii/oportunității
pentru realizarea proiectului, oferta culturală existentă, evoluția cererii de acțiuni culturale, etc.),
scopul şi obiectivele proiectului (cu focus pe aspectele care cresc relevanța proiectului propus:
caracter inovator, relevanța pentru priorități și politici locale, naționale, europene, impactul asupra
solicitantului și partenerilor, impactul asupra beneficiarilor direcți și indirecți, etc;), locul
desfăşurării proiectului, durata proiectului, planul detaliat de activități al proiectului (din care să
rezulte coerența implementării acesteia – trebuie corelat cu bugetul detaliat; este necesară
descrierea concisă a activităților din cadrul proiectului, respectiv titlul activității, perioada/durata
de desfășurare, acțiunile derulate, incluzând activitățile de pregătire, monitorizare și evaluare
necesare), rezumatul proiectului, rezultatele scontate (rezultate imediate anticipate, produsele
proiectului cultural - CD-uri, website-uri, etc; și impactul proiectului cultural, cu acent pe efectele
scontate pe termen mediu și lung) şi partenerii din proiect. Descrierea proiectului trebuie să aibă
minimum 1 pagină A4, font Times New Roman, dimensiune 12, spațiere 1,5 pct. Propunerea de
proiect trebuie să conțină în mod obligatoriu descrierea pe larg a activităților care urmează a fi
desfășurate, exemple, simulări și referințe foto (din proiecte similare, simulări, etc.) care să ajuta
la întelegerea proiectului și a activităților din care acesta este constituit. Este necesară introducerea
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portofoliului asociației, din care să rezulte experiența în implementarea unor proiecte similare –
vezi Capitolul III - Procedura evaluării şi a selecţionării proiectelor din prezentul Ghid.
De reținut că un solicitant poate înscrie pentru finanțare maximum 2 (două) proiecte pe
sesiune, urmând a primi finanțare, dacă este cazul, pentru maximum un proiect finanțat de
autoritățile locale de la bugetul de stat, pentru exercițiul bugetar 2022.
De asemenea, solicitantul va introduce în propunerea de proiect toate informaţiile necesare
pentru a acoperi toate criteriile de evaluare menţionate în Capitolul III.
5. Bugetul proiectului:
a) bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului, prezentat conform Anexelor 3 și 4 la Ghid;
b) oferte de preț care să justifice bugetul de cheltuieli;
c) buget detaliat - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute,
conform modelului prevăzut în Anexa 4 la Ghid.
Prin declaraţia cuprinsă în Anexa 2 la prezentul Ghid, Beneficiarii finanţării
nerambursabile se vor angaja în scris să asigure contribuţia proprie pe parcursul derulării
proiectului, cu respectarea principiului cofinanţării.
În cazul în care documentaţia prezentată de solicitanţi nu este completă, Autoritatea
finanţatoare va putea solicita prezentarea documentelor lipsă. În termen de maxim 3 zile lucrătoare
de la data înştiinţării în scris, solicitantul va prezenta documentele lipsă, în caz contrar cererea de
finanţare fiind respinsă.

CAPITOLUL III – PROCEDURA EVALUĂRII ŞI SELECŢIONĂRII PROIECTELOR
1. Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare şi selectare
Evaluarea şi selecţia solicitărilor se va face de către comisia de evaluare şi selectare a
proiectelor cu finanţare nerambursabilă. Comisia de evaluare şi selectare va fi formată dintr-un
număr impar de membri şi este numită prin dispoziţia Directorului General al Autorităţii
finanţatoare. Comisia este legal întrunită în prezența a cel putin jumătate plus unu din membri.
Comisia este alcătuită din reprezentanți ai Autorității finanțatoare, specialiști cu o experiență de
minimum 3 ani de practică în domeniul cultural; specialiști mai sus menționați nu fac parte din
categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea
finanțatoare, iar numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanților autorității
finanțatoare.
Componența nominală a comisiei va fi făcută publică după încheierea sesiunii de selecție.
Modul de lucru al comisiei de evaluare şi selecţionare este stabilit de comun acord între
membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii.
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Membrii comisiei de evaluare şi selecţionare au dreptul de a analiza şi evalua documentele
depuse de solicitanţi individual şi/sau în şedinţe comune, însă orice decizie a comisiei de evaluare
trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi.
În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile de mai sus să nu fie respectate datorită
unor eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare, conducătorul Autorităţii
finanțatoare sau, după caz, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă,
în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a proiectelor şi de stabilire a proiectelor
câştigătoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă
cu votul majorităţii membrilor săi.
Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale
sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecărui proiect, precum şi perioada de timp acordată
pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către solicitantul de
finanţare trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce
constă solicitarea comisiei de evaluare.
În cazul în care solicitantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare
clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de solicitant nu sunt
concludente, cererea sa va fi considerată neconformă.
În cazul în care solicitantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul
propunerii tehnice, cererea sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii tehnice
se acceptă în măsura în care acestea:
a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice;
b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a
preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor
participanţi la procedura de atribuire.
În cazul în care solicitantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul
propunerii financiare, cererea sa va fi considerată neconformă.
Fiecare membru al comisiei de evaluare şi selecţie va semna o declaraţie de imparţialitate
– Anexa 6.5 la Ghid.
Membrii comisiei de evaluare şi selecţie au următoarele atribuţii:
- participă la şedinţele de evaluare;
- analizează documentele de calificare;
- evaluează propunerile de proiecte în conformitate cu criteriile de evaluare;
- semnează grilele de evaluare;
- semnează procesul-verbal întocmit ca urmare a fiecărei şedinţe de lucru;
- păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul şedinţelor
de lucru.
Fără a putea depăşi termenele stabilite prin decizia de numire, durata activităţii de lucru a
comisiei de evaluare şi selecţie este dată de: volumul documentelor analizate, numărul solicitărilor
de finanţare depuse în cadrul unei sesiuni de selecţie, numărul solicitărilor de clarificări şi orice
alte evenimente care pot întârzia procedura de evaluare şi selecţie.
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La sfârşitul activităţii, comisia de evaluare şi selecţie va întocmi un proces-verbal în care
va consemna decizia sa cu privire la atribuirea contractelor de finanţare.
Secretarul comisiei are următoarele atribuţii:
- asigură publicarea pe website-ul Autorității finanțatoare, precum și în presa locală scrisă,
a anunţurilor privind: Programul anual al finanţărilor nerambursabile, deschiderea sesiunii
de evaluare şi selecţie, rezultatele evaluării şi raportul final întocmit la sfârşitul exerciţiului
bugetar;
- asigură publicarea pe site-ul Autorităţii finanţatoare a anunţurilor de participare şi a
raportului final întocmit la sfârşitul exerciţiului bugetar;
- asigură publicarea în presa scrisă a anunţurilor de participare, conform prevederilor legale
în vigoare;
- păstrează sigilate toate solicitările de finanţare şi le înmânează comisiei de evaluare şi
selecţie la data stabilită pentru începerea activităţii;
- asigură convocarea membrilor comisiei la şedinţele de lucru;
- întocmeşte, transmite şi urmăreşte corespondenţa generată de activitatea comisiei;
- asigură păstrarea tuturor documentelor depuse de solicitanţi, a documentelor elaborate de
comisie în cadrul fiecărei sesiuni de selecţie şi a oricăror documente produse în legătură
şi/sau pentru desfăşurarea activităţii de evaluare şi selecţie;
- secretarul comisiei nu are drept de vot.
2. Evaluarea şi selectarea proiectelor
Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenţă, pe măsura
înregistrării, secretariatului comisiei de evaluare şi selecţionare. Secretariatul comisiei nu va
accepta documentaţiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare.
Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate.
Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de către membrii comisiei de evaluare
şi selecţionare în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit criteriilor de
evaluare.
Comisia de evaluare şi selectare înaintează Directorului General procesul verbal de
stabilire a proiectelor câştigătoare la procedura de selecţie, în vederea încheierii contractelor
privind alocarea sumelor din bugetul local.
În termen de maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii selecţiei, secretarul comisiei
comunică în scris aplicanţilor, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.
Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii generale de
selecţionare:
a) programele şi proiectele sunt de interes public local;
b) promovează şi adaugă identitate imaginii Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti;
c) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a Beneficiarului finanţării prin
capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul
propus.
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Nu sunt selecţionate programele sau proiectele aflate în una dintre următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă condiţiile de înaintare stabilite prin
prezentul Ghid;
b) documentaţiile sunt înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare;
c) solicitanţii au conturile bancare blocate;
d) solicitanţii încalcă criteriile de eligibilitate stabilite în prezentul Ghid;
e) solicitanţii nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat
dreptul de a participa la atribuirea de finanţare pe o perioadă de un an de zile);
f) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la sesiunea anterioară, dacă este cazul;
g) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
h) solicitanţii nu au prevăzut în statutul organizaţiei activitatea corespunzătoare domeniului
la care doresc să participe.
Comisia de evaluare şi selecţie are dreptul să ceară solicitanţilor prezentarea de documente
suplimentare care dovedesc eligibilitatea în sensul celor de mai sus.
Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarelor criterii
specifice de evaluare:
I. Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de eligibilitate, conform listei de verificare:
DATE ADMINISTRATIVE
Numele solicitantului
Statut legal
Data înfiinţării organizaţiei/asociației/fundației
Partener
Titlul propunerii

Nume

Lista de verificare (se va completa de către comisia de evaluare)
Condiţia de eligibilitate
DA
1. Termenul limită de depunere a fost respectat
2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanţare nerambursabilă, cel publicat pentru această
sesiune
3. Propunerea este redactată în limba română și respectă parametrii din prezentul Ghid
4. Este ataşat un exemplar şi pe suport magnetic
5. Durata proiectului se încadrează până la sfârşitul anului calendaristic
6. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, exprimat în lei, conținând inclusiv ofertele de preț
justificative, conform cu prevederile din Ghid şi este inclus în propunere
7. Valoarea finanţării solicitate se încadrează în limitele stabilite
8. Declaraţiile solicitantului au fost completate şi semnate conform cu prevederile din Ghidul
Solicitantului (vezi Anexele 6.1, 6.2 și 6.3 la Ghid)
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9. Contribuţia solicitantului este de minim 10%
10. Documentele suport cerute sunt ataşate
11. Solicitantul este eligibil
12. Proiectul are legătură cu un ariile tematice culturale prezentate în prezentul Ghid
13. În Cererea de finanţare solicitantul a descris clar tipurile de activităţi şi costurile acestor activităţi

Comisia de evaluare are dreptul să ceară solicitanţilor prezentarea de documente și/sau
lămuriri suplimentare care dovedesc eligibilitatea acestora.
II. Evaluarea calităţii propunerilor de proiect şi evaluarea financiară:
Toate cererile selectate în urma primei etape sunt supuse evaluării pe baza următoarei
grile - cadru de evaluare:

Nr. crt.

C1

Proiectul pentru tineri /studenți
CRITERII DE APRECIERE/ SUBCRITERII DE APRECIERE

Punctaj
maxim
100 de
puncte

Capacitate de implementare

10

SC 1.1.

Solicitantul are capacitatea operațională de a implementa proiectul (resurse - umane,
financiare, materiale, informaționale, de timp)

6

SC 1.2.

Solicitantul are experiența necesară realizării proiectului

4

Justificarea proiectului

14

SC 2.1.

Problema identificată este concretă, abordabilă și susținută de date statistice (reiese din
descrierea problemei)

4

SC 2.2.

Problema este relevantă pentru grupul țintă

4

SC 2.3.

Există concordanță între problema identificată și scop

4

SC 2.4

Soluția propusă de proiect are caracter inovator

2

Scop, obiective, activități, rezultate

18

Există concordanță între scop, obiective, activități și rezultate

8

C2

C3
SC 3.1
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SC 3.2

Obiectivele sunt specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp
(SMART)

6

SC 3.3

Există concordanță între obiective și indicatori

4

Participanții proiectului

12

SC 4.1.

Definirea participanților (identificarea, descrierea)

6

SC 4.2.

Explicitarea modalității de selecție

4

SC 4.3

Propunerea de proiect include participanți selectați din mai mult de 2 judete**

2

Activitățile propuse și strategia cu privire la vizibilitatea proiectului

16

SC 5.1.

Activitățile sunt clar definite și coerente

6

SC 5.2.

Sunt precizate resursele alocate pentru fiecare activitate

6

SC 5.3.

Proiectul include un plan de promovare

4

Rezultatele și impactul proiectului

14

SC 6.1.

Rezultatele proiectului sunt măsurabile și reflectă în mod direct realizarea obiectivelor

6

SC 6.2.

Impactul proiectului asupra participanților și a solicitantului

6

SC 6.3

Impactul asupra comunității

2

C4

C5

C6

C7

Bugetul este estimat realist și este în concordanță cu activitățile planificate

16*

SC 7.1.

Cheltuielile sunt corelate cu activitățile, sunt necesare pentru realizarea activităților și
sunt estimate realist

8

SC 7.2.

Bugetul asigură implementarea eficientă a activităților, rezultatele dorite sunt atinse cu
costuri optime

8

*Pentru a fi considerat eligibil, un proiect trebuie să întrunească minimum 8 puncte pe linia de evaluare a Bugetului
(linia C7). În caz contrar, se va considera că propunerea de buget este nerealistă și proiectul va fi respins.

Notă: Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un minim
de 60 de puncte.
Autoritatea finanțatoare are dreptul de a interveni în bugetul proiectului și de a cere ajustarea
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acestuia.
Desemnarea proiectelor câştigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului
obţinut, în limitele fondurilor aprobate, înţelegând că aceste proiecte sunt cele mai avantajoase
din punct de vedere tehnico-financiar. În cadrul selecției, proiectele vor fi ierarhizate în funcţie de
valoarea, importanţa sau reprezentativitatea acţiunii/proiectului pentru fiecare domeniu, pe baza
punctajului acordat de comisie.
Decizia de respingere a unei cereri de finanţare nerambursabilă va avea la bază unul din
următoarele motive:
- documentaţia a fost depusă după termenul limită precizat în anunţul de participare;
- documentaţia de calificare este incompletă sau nu este conformă condiţiilor impuse, chiar
şi în urma solicitărilor de clarificări ale comisiei de evaluare;
- solicitantul sau unul dintre partenerii în proiect este neeligibil;
- proiectul este neeligibil;
- proiectul nu întruneşte minim 60 de puncte.
3. Contestaţii
Solicitanţii a căror cereri de finanţare au fost respinse au dreptul să formuleze contestaţii
asupra rezultatelor evaluării comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor şi să le depună la
Secretariatul Autorităţii finanţatoare, în formă scrisă, în maxim 3 zile lucrătoare de la data aducerii
la cunoştinţă a rezultatului selecţiei.
Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului pentru depunerea lor, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor numită prin
dispoziţia Directorului General al Autorităţii finanţatoare. Comisia de soluţionare a contestaţiilor
va analiza toate documentele depuse de solicitantul care a înaintat contestaţia, va verifica dacă
decizia comisiei de evaluare şi selectare este corectă şi va întocmi un proces-verbal care va
consemna decizia sa cu privire la rezultatul analizei.
Soluţia dată de comisia de contestaţii este definitivă şi nu mai poate fi înaintată o nouă
contestaţie Autorităţii finanţatoare de către acelaşi solicitant în aceeaşi speţă.
CAPITOLUL IV – PROCEDURA DE DERULARE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE
NERAMBURSABILĂ
1. Încheierea contractului de finanţare
Contractul se încheie între Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache” şi solicitantul
selecţionat, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data publicării, în mass-media locală
şi pe pagina de internet a Autorităţii finanţatoare, a anunţului de atribuire/rezultatului sesiunii de
selecţie a proiectelor.
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La contractul de finanţare se vor anexa documentele depuse de solicitant prevăzute în
prezentul Ghid.
Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării rezultatului solicitantul
nu se prezintă la sediul Autorităţii finanţatoare pentru încheierea contractului de finanţare, se
consideră că propunerea de finanțare nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la
finanţare.
Dacă suma solicitată nu coincide cu suma aprobată, la semnarea contractului reprezentantul
solicitantului va prezenta bugetul refăcut.
Autoritatea finanţatoare şi Beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă
ca plăţile către Beneficiar să se facă în tranşe, în avans, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile
aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii
finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale Beneficiarului.
Cu excepţia primei tranşe, finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a
programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin
depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative.
Acordarea de avansuri - Autoritatea finanţatoare poate acorda un avans în cadrul
contractului de finanţare nerambursabilă, într-un procent de până la 30% din valoarea finanțării
nerambursabile. Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării.
Sumele acordate în avans se vor plăti în baza unei cereri a Beneficiarului - Anexa 9 la
prezentul Ghid şi trebuie justificate de către Beneficiar în termen de maxim 45 zile calendaristice
de la data plății acestuia de către Autoritatea finanțatoare, înainte ca acesta să solicite o nouă tranşă
din contractul de finanţare.
Sumele reprezentând plăţi în avans, efectuate de către Beneficiar şi nejustificate de acesta
prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la solicitarea unei noi tranşe, vor fi
recuperate de către Autoritatea finanţatoare şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate
înainte de solicitarea noii tranșe.
Autoritatea finanţatoare nu va elibera Beneficiarului ultima tranşă a finanţării
nerambursabile înainte de validarea raportelor de activitate, pe care Beneficiarul este obligat să îl
depună la sediul Autorităţii finanţatoare în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la
terminarea activităţii. Pentru proiectele care presupun activităţi prevăzute în luna decembrie, data
limită de depunere a raportului final este 15 decembrie.
Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către Beneficiar a
rapoartelor de activitate şi a raportelor financiare.
Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării
contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final, în scopul
completării dosarului finanţării nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la expirarea
termenului prevăzut mai sus.
Autoritatea finanțatoare poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parţial, plata,
în cazul nerespectării de către Beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale contractuale şi să
procedeze la verificarea întregii documentaţii privind derularea proiectului finanţat şi utilizarea
finanţării.
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Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, Beneficiarul achiziţionează, din
fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie se desfăşoară în
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările ulterioare.
În acest sens, la fiecare raportare efectuată care cuprinde achiziţii din fonduri publice, Beneficiarul
va anexa şi Declaraţia cuprinsă în Anexele nr. 6.4 și 13.2 la prezentul Ghid.
2. Raportare şi control
Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să
depună şi înregistreze la Secretariatul Autorităţii finanţatoare următoarele raportări, îndosariate,
într-un singur exemplar:
- raportarea privind avansul: va fi depusă de către Beneficiar în termen de 45 zile
calendaristice de la data plății acestuia de către Autoritatea finanțatoare, înainte de
solicitarea oricărei tranşe următoare; în absenţa decontării sumelor primite în avans,
Autoritatea finanţatoare nu va acorda Beneficiarului nicio tranşă ulterioară din contract
raportat la acţiunile/activităţile şi cheltuielile efectuate;
- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în
vederea justificării tranşei anterioare; se aplică aceleași ca în cazul raportărilor privind
avansul;
- raportare finală: depusă în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la încheierea
acțiunii, proiectului sau programului cultural. Pentru proiectele care presupun activităţi
prevăzute în luna decembrie, data limită de depunere a raportului final este 15 decembrie;
raportul va cuprinde în mod obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect,
cuprinzând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Autorităţii finanţatoare.
Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 12 din prezentul Ghid al
solicitantului şi vor fi depuse atât pe suport de hârtie (într-un exemplar îndosariat) cât şi în format
electronic fiind însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
Acestea vor fi depuse cu adresa de înaintare, întocmită conform Anexei 11 din prezentul
Ghid, la Secretariatul Autorităţii finanţatoare.
Proiectele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract, nu
vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice.
Comisia de evaluare şi selecţie va stabili durata contractelor de finanţare astfel încât să
asigure derularea procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul
calendaristic în care s-a acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 15 decembrie.
În vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, Beneficiarul achiziţionează, din fonduri
publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, conform procedurii de achiziţie în
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările ulterioare.
În acest sens, la fiecare raportare efectuată care cuprinde achiziţii din fonduri publice, Beneficiarul
va anexa şi Declaraţia cuprinsă în Anexa nr. 6.4 la prezentul Ghid, precum și Anexa nr. 13.2.
Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:
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a) pentru solicitarea avansului după semnarea contractului (dacă este cazul), respectiv a
primei tranşe, Beneficiarul depune la Secretariatul Autorităţii finanţatoare o cerere de
alimentare de cont;
b) Documentele financiare justificative sunt prezentate în Anexa 13.1 la prezentul Ghid.
Documentele justificative prevăzute în Anexa 13.1, vor fi prezentate în copie certificată de
Beneficiar prin semnătură şi ştampilă cu menţiunea „Conform cu originalul”.
Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării
activităţilor prevăzute în proiect.
Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea
Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate
din fondurile publice.
Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în condiţiile
legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii
independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie
păstrat timp de 5 (cinci) ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.
3. Promovarea proiectului:
Beneficiarul unei finanţări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 5 prin Centrul
Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache” se obligă să respecte următoarele reguli de identitate
vizuală:
- Pentru toate materiale tipărite: se va include sigla Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti
va fi amplasată în stânga sus. Lângă sigla Sectorului 5 va fi amplasată sigla Centrului Cultural
şi de Tineret „Ştefan Iordache”. Sigla Beneficiarului, sigla Sectorului 5 al Municipiului
București şi sigla Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor avea aceeaşi
dimensiune.
- Pentru afișe: Se va include şi textul: „Proiect finanţat din fonduri nerambursabile de la
bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin Ordonanța nr. 51/1998 privind
sistemul de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, prin Centrul Cultural
şi de Tineret „Ştefan Iordache””.
- Pentru cataloage, pliante şi alte materiale publicitare, coperte de CD-uri, cărţi şi alte
bunuri similare: Se va include și textul: „Acest material este publicat în cadrul proiectului,
derulat de către _____________, cu susţinerea financiară a Sectorului 5 al Municipiului
Bucureşti prin Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”, prin programul de finanţare
nerambursabilă în anul 2022 în baza Ordonanței nr. 51/1998 privind sistemul de finanțare
a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general” şi „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziţia oficială a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti”.
- Pentru clipuri video/audio: Se va include și textele: „Proiect finanţat din fonduri
nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin Centrul
Cultural şi de Tineret „Ştefan Iorache”, prin programul de finanţare nerambursabilă în anul
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2022, în baza Ordonanței nr. 51/1998 privind sistemul de finanțare a programelor,
proiectelor și acțiunilor culturale din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general,” şi „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia
oficială a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti” vor fi inserate/citite în mod obligatoriu în
cazul clipurilor video/audio.
- Pentru alte documente şi/sau materiale şi alte produse obţinute în urma finanţării
primite (acolo unde este posibil), precum şi cu ocazia tuturor evenimentelor şi acţiunilor
desfăşurate pe durata Proiectului, se va menționa următoarea expresie: „Proiect finanţat din
fonduri nerambursabile din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin
Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”, prin programul de finanţare
nerambursabilă în anul 2021, în baza Ordonanței nr. 51/1998 privind sistemul de finanțare
a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general”
Înainte de lansarea în tipar a materialelor publicitare sau realizarea clipurilor
audio/video, macheta sau textul clipului vor fi trimise spre aprobare Autorităţii finanţatoare.
Materialul scris poate intra la tipar numai dacă primeşte avizul din partea Autorităţii finanţatoare.
În scopul obţinerii avizului, materialul va fi trimis cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de
data programată pentru intrarea în tipar pentru publicaţii de 1-5 pagini şi cu cel puţin 10 zile
lucrătoare pentru publicaţii mai mari. În caz contrar, cheltuielile de producere nu vor fi decontate
din bugetul local.
Conform art. 6 din Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi
instituţii publice: “În cazul textelor de interes public scrise în limbi străine, aflate la vedere în
locuri publice sau difuzate prin mijloace de informare în masă, traducerea completă în limba
română trebuie să aibă caractere de aceleaşi dimensiuni cu cele ale textului în limba străină şi să
facă parte integrantă din ansamblul grafic respectiv”.
Beneficiarul va menţiona sursa de finanţare la toate evenimentele organizate în cadrul
proiectului.
Beneficiarul va transmite Autorităţii finanţatoare, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de
lansarea proiectului, un Anunţ de lansare a proiectului, conform modelului prezentat în Anexa 10
la prezentul Ghid.
4. Sancţiuni:
Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei
de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în
culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit din culpă obligaţiile contractuale. Notificarea va
putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.
În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale din culpă,
Beneficiarul finanţării este obligat ca în termen de 15 zile calendaristice de la data rezileirii
contractului, să returneze Autorităţii finanţatoare sumele primite, care nu sunt justificate sau au
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fost utilizate nelegal, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acesteia, în vederea finanţării
altor programe şi proiecte de interes public.
Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale
precum şi la interzicerea participării pentru obţinerea finanţării în următorul an.
CAPITOLUL V – DISPOZIŢII FINALE
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedura de selecţie sau
derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub formă de
document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării.
Prezentul Ghid se completează cu prevederile legale în vigoare.
Prevederile Ghidului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate de la
bugetul local al Sectorului 5 în baza Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de
finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru anul 2021, prin Centrul Cultural
şi de Tineret „Ştefan Iordache”.
Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Ghid:
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Anexe în vederea aplicării:
Anexa nr. 1 – Scrisoarea de intenție;
Anexa nr. 2 – Cerere de finanțare;
Anexa nr. 2.1 – Grafic de finanțare nerambursabilă pe activități;
Anexa nr. 2.2 - Activitățile proiectului;
Anexa nr. 3 – Bugetul proiectului;
Anexa nr. 4 – Bugetul detaliat al proiectului;
Anexa nr. 5 – CV-ul solicitantului/ echipei de proiect;
Anexa nr. 6.1 – Declaraţia de imparţialitate a Beneficiarului;
Anexa nr. 6.2 – Declaraţie pe propria răspundere contractare finanțare;
Anexa nr. 6.3 – Declaraţie pe propria răspundere a Beneficiarului;
Anexa nr. 6.4 – Declaraţie achizitii proiect;
Anexa nr. 6.5 – Declaraţie de imparţialitate pentru membrii comisiei de evaluare;
Anexe privind cheltuielile eligibile şi domeniile de activitate:
Anexa nr. 7 privind categoriile de obiective;
Anexa nr. 8 privind categoriile de cheltuieli;
Anexe privind încheierea şi derularea proiectului:
Anexa nr. 9 – Cerere solicitare avans;
Anexa nr. 10 – Anunț de lansare a proiectului;
Anexa nr. 11 – Adresă de înaintare a raportului;
Anexa nr. 12 – Formular pentru raportare;
Anexa nr. 13.1 – Documente justificative pentru decontare;
Anexa nr. 13.2 – Formular prospecție de piață pentru achiziții proiect;
Anexa nr. 13.3 – Proces verbal acordare premii;
Anexa nr. 13.4 – Stat de plată premiere;
Anexa nr. 13.5 – Formular decont transport;
Anexa nr. 13.6 – Pontaj masă;
Anexa nr. 13.7 – Diagramă cazare;
Anexa nr. 14 – Model cadru contract de finanțare nerambursabilă.

NOTĂ: Formularele prezentate în cadrul Anexelor de mai sus sunt obligatorii în cadrul procedurii
de decont a finanțării oferite Solicitantului. Semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
obligă implicit Solicitantul la utilizarea, în cadrul procedurii de decont, a modalităților indicate
în prezentul Ghid.
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ANEXA NR. 1

CĂTRE,
Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”
Scrisoare de intenție
Ca urmare a anunţului de participare privind organizarea selecţiei publice a proiectelor care vor beneficia de
finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 5, prin Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”,
pentru anul 2022, în baza Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor,
proiectelor și acțiunilor culturale nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia
______________________________, cu sediul/domiciliul în localitatea ______________________________, sect.
____, str. _____________________, nr. _____, tel. ________, reprezentată prin doamna/domnul
___________________________, având funcţia de _________________________, ne exprimăm interesul de a
participa, în calitate de solicitant, cu proiectul ____________________________________________, la procedura de
selecţie organizată pentru domeniul cultură, aria tematică:_________________________________ .

Solicitantul,
______________________________
(numele, prenumele şi funcţia)
Data completării:
________________

Semnătura
____________
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ANEXA NR. 2

CERERE DE FINANȚARE

1.

DATELE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI
Denumire solicitant
Adresa poștală
Telefon
E-mail
Site/blog/rețele sociale
Nume și prenume reprezentant
legal
Telefon reprezentant legal
e-mail reprezentant legal
Persoană de contact
Telefon persoană de Contact
E-mail persoană de contact
Cod fiscal
Cont IBAN/Banca
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2.

DOBÂNDIREA PERSONALITĂȚII JURIDICE
Hotărârea Judecătorească nr.
Data hotărârii judecătorești
Pronunțată de
Certificat de înscriere în Registrul
asociațiilor și fundațiilor
Acreditarea privind dreptul de a acorda
servicii sociale*
Autorizația nr.*
*Dacă este cazul

3.

DATE PERSONALE ALE PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI/FUNDAȚIEI/ORGANIZAȚIEI
Numele și prenumele
Adresa
E-mail
Telefon

4.

DATE
PERSONALE
ALE
RESPONSABILULUI
ASOCIAȚIEI/FUNDAȚIEI/ORGANIZAȚIEI

FINANCIAR

AL

Numele și prenumele
Adresa
E-mail

5.

Telefon
SOLICITAȚI PENTRU PRIMA DATĂ O FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DE LA CENTRUL
CULTURAL ȘI DE TINERET ”ȘTEFAN IORDACHE”?
DA

NU

Se bifează cu „X” căsuța corespunzătoare
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6.

AȚI PRIMIT ȘI DECONTAT ÎN CONDIȚIILE CONTRACTUALE O FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ DE LA CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”?
DA

NU

Se bifează cu „X” căsuța corespunzătoare
II. DATE DESPRE PROIECTUL PROPUS.
1.

TITLUL PROIECTULUI
Trebuie să fie scurt, clar, concis și să exprime clar obiectivul proiectului

DOMENIUL: CULTURĂ
Se bifează cu X căsuța corespunzătoare ariei tematice abordate de proiect.
Aria tematică
Arte vizuale
Artele spectacolului
Artă digitală și noile medii
Educație prin cultură
Intervenție culturală
Patrimoniu cultural material
Patrimoniu cultural imaterial
Promovarea culturii scrise
Proiecte cu caracter repetitiv

2.

3.

PERIOADA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI

4.

SCOPUL PROIECTULUI
Scopul proiectului reprezintă finalitatea urmărită de proiect, o declarație de intenție generală, care dă o
măsură a rezultatului ideal al proiectului.
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5.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivele trebuie să fie formulate clar, succint, cuantificabil având în vedere elementele SMART (specifice,
măsurabile,abordabile, realiste și încadrate în timp).

6.

REZUMATUL PROIECTULUI
Se include scopul, rezultatele, importanța, impactul precum și beneficiul social sau economic, pe care îl
generează proiectul. 1-3 pagini!

7.

JUSTIFICAREA PROIECTULUI
Descieți contextul în care se derulează proiectul și problema abordată în cadrul proiectului. Argumentați cu
studii și date statistice fatul că probela identificată este una stringentă pentru comunitate. Folosiți paragrafe
și subtitluri pentru identificarea temelor și problemelor. Cum este tratată problma respectivă acum? Cum
credeți că proiectul soluționează problema? Realizați diagrama cauză-efect a problemei identificate. 1-3
pagini!

8.

INDICATORII PROIECTULUI
Indicatorii (calitativi, cantitativi și financiari) se vor menționa pentru fiecare obiectiv al proiectului
Indicatori
Valoare preconizată
Calitativi
Cantitativi
Financiari

9.

PARTICIPANȚII PROIECTULUI
Menționați categoriile de persoane care vor fi implicate în cadrul proiectului – grup țină, organizatori,
voluntari, invitați, artiști, lectori etc. Dacă proiectul prevede implicarea persoanelor aflate în situații de
vulnerabilitate, detaliați situațiile de oportunitate redusă cu care aceștia se confruntă. Se va respecta
principiul egalității de șanse și gen și al nediscriminarii.

10. DESCRIEREA SOLICITANTULUI ȘI CAPACITATEA OPERAȚIONALĂ DE A IMPLEMENTA
PROIECTUL
Misiune, activități principale, experiența în implementarea de proiecte/activități similare, resursele de care
dispune solicitantul și pe care le poate mobiliza în cadrul proiectului, rolul solicitantului în cadrul
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proiectului, descrierea echipei de proiect, motivația implicării în acest proiect, principalele proiecte derulate
în ultimii 2 ani (mai ales proiecte similare cu acesta).

11. PARTENERI ÎN CADRUL PROIECTULUI (DACĂ ESTE CAZUL)
Denumirea partenerului
Adresa poștală, telefon, e-mail Persoana care reprezintă partenerul
în proiect
1. .....
2. .....
12. DESCRIERE PARTENERIAT ȘI CAPACITATEA OPERAȚIONALĂ DE A IMPLEMENTA
PROIECTUL (DACĂ ESTE CAZUL)

13. ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Enumerați activitățile proiectului. Planul detaliat de activități, precum și Graficul Gantt al proiectului îl
regăsiți în Anexele 2.1 și 2.2
Activitate
Resurse alocate
Resurse umane

Resurse materiale

Resurse financiare

Activitatea 1: ....
Activitatea 2. ......
Activitatea „n”

14. REZULTATELE PROIECTULUI
Enumerați rezultatele preconizate ale proiectului

15. PROMOVAREA ȘI VIZIBILITATEA PROIECTULUI. DISEMINAREA ȘI EXPLOATAREA
REZULTATELOR
Care este strategia de promovare a proiectului și a finanțatorului? Explicați modalitatea/modalitățile prin
care veți asigura diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului. Cum asigurați măsuri minime de
privind principiul egalității de șanse precum și pentru inlcluderea persoanelor aflate în situații de
vulnerabilitate, în cadrul evenimentelor de promovare.

16. BUGETUL PROIECTULUI
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Bugetul detaliat al proiectului se va regăsi în Anexa 4
Valoare totală proiect
Contribuția Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache (să
nu depășească 90% din valoarea totală a proiectului)
Contribuție proprie și/sau atrasă/valorizată (minim 10% din
valoarea totală a proiectului)

Persoana împuternicită,
(semnătura şi ştampila)

Responsabil financiar,
(semnătura şi ştampila)

Data: _______________
⃰Cererea de finanțare va fi însoțită de raportul de activitate al solicitantului, pentru anul anterior depunerii cererii de
finanțare.
Raportul de activitate va cuprinde următoarele subpuncte:
1. Resurse umane ale solicitantului: personal cu atribuţii organizatorice, tehnice, financiare, salariați, voluntari,
etc)
2. Raport de activitate narativ – cel puțin o pagină; pentru o evaluare de ansamblu a solicitantului va cuprinde
următoarele date:
- Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate în anul anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv
Denumire proiect/activitate, scop și obiectiv, grup/grupuri țintă, parteneri, colaboratori, instituiții publice
(unde este cazul), rezultate obținute;
- Alte detalii (articole de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.);
Reprezentantul legal: ..............................................................
Semnătură: ..............................................................................
Ştampilă: .................................................................................
Data: ……………
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ANEXA 2.1.

Grafic de finanţare nerambursabilă pe activităţi*

Denumirea solicitantului: ...........................
Denumirea proiectului.................................
Perioada
de
emitere a

Etapele proiectului/acţiunii

Activităţi specifice
pe categorii de
cheltuieli eligibile
din deviz

facturii

Suma de facturat
(cf. contractului de
finanţare
nerambursabilă) - lei

Tranşa 1
Etapa de
pregătire a
proiectului/
acţiunii
Subtotal 1
Tranşa 2 **
Etapa finală a
proiectului/
acţiunii
Subtotal 2
Total general
(Subtotal 1+
Subtotal 2)

Președinte organizație/asociație,
Responsabil financiar,
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Nume:
Nume:
Prenume:
Prenume:
Semnătură:
Semnătură:

* - se va completa doar în situaţia în care se solicită ca finanţarea nerambursabilă stabilită, decontată de Centrul
Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, să se acorde în două tranşe.
** - minimum 30% din valoarea finanţată.
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ANEXA NR. 2.2.

Activitățile proiectului

Activitatea

Săptămâna 1
1 2

3 4 5

Săptămâna 2
6 7 1 2

3

4

Săptămâna 3

5 6 7

A.1
A.1.1
A.1."n"
A2.
A.2.1
A.2."n"
A."n"
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Săptămâna 4
6

7 1 2 3 4 5 6

Săptămâna "n"
7

1

2

3

4

5

6
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ANEXA NR. 3
BUGETUL PROIECTULUI
Denumirea solicitantului: __________________________________
Titlul proiectului: _________________________________________
Arie tematică: ________________________________________________
Bugetul proiectului pe surse de finanţare:
o fonduri solicitate de la bugetul local al Sectorului 5 prin Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”
(cuantumul finanţării solicitate) _______________ lei;
o contribuţia solicitantului Beneficiar al finanţării (de minimum 10% din valoarea totală a proiectului)
__________________ lei;
o total buget proiect: ___________________________ (fonduri solicitate + contribuţia solicitantului).
Nr.
Crt.

Denumire Indicatori

I.

VENITURI – TOTAL, din care:

1.

Contribuţia Beneficiarului (a+b+c)

a.
b.
c.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

contribuţie proprie
donaţii şi sponsorizări
alte surse
Finanţare nerambursabilă din bugetul local
CHELTUIELI – TOTAL, din care:
Închirieri
Onorarii/fond premiere/consultanţă
Transport
Cazare şi masă
Consumabile
Echipamente
Servicii
Administrative
Tipărituri
Publicitate
Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Preşedintele organizaţiei
_______________________________
(numele, prenumele şi semnătura)

Data:
_____________

Responsabilul financiar al organizaţiei
_______________________________
(numele, prenumele şi semnătura)

Ştampila
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ANEXA NR. 4
BUGET DETALIAT AL PROIECTULUI

Denumirea solicitantului
Titlul proiectului
Aria tematică
Suma nerambursabilă solicitată

* - cost al cumpărării sau închirierii
Cultură
Cheltuieli

Unitate
de
măsură

1. Achiziționarea de dotări necesare
derulării proiectului (maxim 20% din
totalul finanțării nerambursabile
acordate)
1.1.
Subtotal
2. Cheltuielile de realizarea a proiectului
cultural, precum costuri materiale și
servicii, costuri de producție, închirieri de
spații
2.1.
Subtotal
3. Tipărituri, seminarii, conferințe,
ateliere de lucru, acțiuni promoționale și
de publicitate
3.1.
Subtotal
4. Cheltuieli ocazionate de cazarea și
transportul participanților/invitaților
4.1.
Subtotal
5. Diurnă pentru participanți, în aceleași
condiții precum cele stabilite pentru
salariații instituțiilor publice, acordată în
situația în care nu se asigură cheltuielile
de masă
5.1.
Subtotal
6. Cheltuieli de masă ale participanților
și/sau invitaților (în limita maximă
aprobată, potrivit prevederilor legale).
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Cheltuieli de personal și cheltuieli
administrative aferente perioadei de
realizare a proiectului (maxim 20%
cumulat din totalul finanțării
nerambursabile acordate)
6.1.
Subtotal
7. Alte cheltuieli
7.1.
Subtotal
8. Fond de rezervă (maxim 2% din totalul
finanțării nerambursabile acordate)
8.1.
Subtotal
TOTAL
Se vor fundamenta toate costurile pe categorii de cheltuieli: caracteristici, condiţii, cantităţi, orice alte specificaţii
necesare.

Preşedintele organizaţiei

Data:

(numele, prenumele şi semnătura)
Responsabilul financiar al organizaţiei

Ştampila

(numele, prenumele şi semnătura)
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ANEXA NR. 5

CURRICULUM VITAE
Date personale
Rolul propus în proiect: (coordonator proiect sau
membru în echipa de proiect)
Nume
Prenume
Data naşterii
Cetăţenie
Stare civilă
C.I./B.I
Seria
Numărul
CNP
Telefon
E-mail
Studii

:

Perioada [De la - până la]

Instituţia

Diploma obţinută:

Limbi străine: Indicaţi competenţa lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de bază)
Limba

Scris

Citit

Vorbit

Instituţia

Funcţia

Descriere

Experienţa profesională
Perioada

Alte informaţii relevante

Membru în asociaţii profesionale

46

M UN IC IP I U L BU CU R E Ş TI
CO N S I LI U L LO CA L S EC T O R 5

CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”
București Cod fiscal: 36772516
E-mail: contact@cultural5.ro

Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11, Sector 5,
Telefon: 0756.144.831

Alte abilităţi

Funcţia în prezent

Vechime în instituţie
Calificări cheie
Experienţa specifică
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ANEXA NR. 6.1

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE A BENEFICIARULUI
Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe Beneficiar în orice moment să acţioneze în
conformitate cu obiectivele Autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a
funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice,
economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.
Subsemnatul/a _____________________________________ ca persoană cu drept de reprezentare a
organizaţiei solicitante_________________________________, în ceea ce priveşte implementarea proiectului (titlul
proiectului) ______________________________, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita
orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez Autoritatea
finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele şi prenumele: ______________________________
Funcţia: _______________________________________
Semnătura şi ştampila:
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ANEXA NR. 6.2

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Subsemnatul ..............................., identificat cu CNP ......................., persoană cu drept de reprezentare a
organizaţiei ......................... solicitante declar pe proprie raspundere că:
nu avem contractată nici o altă finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 5 prin Centrul Cultural şi de Tineret
„Ştefan Iordache”, pentru anul fiscal 2022.

Numele şi prenumele:
Funcţia:
Semnătura şi ştampila:

49

M UN IC IP I U L BU CU R E Ş TI
CO N S I LI U L LO CA L S EC T O R 5

CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”
București Cod fiscal: 36772516
E-mail: contact@cultural5.ro

Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11, Sector 5,
Telefon: 0756.144.831

ANEXA NR. 6.3
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul
CNP
CI
Eliberată de
La data de
Adresa
Contact

Seria
Numărul

Telefon
Mobil
Mail

În calitate de reprezentant legal al organizației/asociației/fundației:
Numele organizației/asociației

Funcția

Titlul proiectului

Declar pe propria răspundere că:
Solicitantul nu se află în niciuna din următoarele situații:

I.






Solicitantul nu se află în incapacitate de plată;
Solicitantul nu are plățile sau conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;
Solicitantul nu a încălcat cu bună știință prevederile unui contract finanțat din fonduri publice;
Solicitantul nu este vinovat de declarații false cu privire la situația economică;
Solicitantul nu are datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale
sau fondurile speciale;
 Solicitantul nu este condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelaciune, delapidare,
dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
 Solicitantul nu se află în stare de dizolvare sau lichidare;
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 Solicitantul a respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabile anterioare;
 Activitatea desfășurată în cadrul proiectului cultural nu este generatoare de profit.
Bifați cu „X” căsuțele respective!
II.
III.

IV.

Voi asigura contribuţia minimă din costul total al acțiunii/proiectului propus spre finanţare şi voi face
dovada disponibilităţii contribuţiei proprii
Toate informaţiile cuprinse în Cererea de finanţare nerambursabilă pentru oferte cultural esunt reale,
corecte si complete.
Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe solicitant în orice moment să acţioneze
în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi
imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea programului, proiectului sau acţiunii
poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă
persoană. Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei
solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive
necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea,
mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un
asemenea conflict.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am
verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Numele şi semnătura reprezentantului legal al solicitantului:
Data:
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ANEXA NR. 6.4

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE (ACHIZIŢII PROIECT)
Subsemnata / Subsemnatul ......................., domiciliat în localitatea ......................, judeţul / sectorul .............,
strada ..........., nr. .........., bloc ..., apartament ........, identificat prin CI/ BI .........., CNP ..............., în calitate de
reprezentant legal al .................. , în proiectul ................, declar sub răspundere penală că datele şi actele furnizate
Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache” sunt autentice, astfel:
1. Procedurile pentru cumpărarea directă şi / sau atribuirea contractului de achiziţie publică s-au desfăşurat
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2. Planul de activităţi, bugetul stabilit şi contribuţia partenerilor la realizarea proiectului au fost în
conformitate cu documentele încheiate.
3. Participanţii care se regăsesc în lista prezentată la decontare au beneficiat de serviciile prevăzute în
contractul de finanţare.
4. Nu există alte elemente referitoare la proiect pe care finanţatorul ar fi trebuit să le cunoască şi nu au fost
comunicate de către organizator/solicitantul finanţării.

Numele şi prenumele:
Funcţia:
Semnătura şi ştampila:
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ANEXA NR. 6.5
DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE
- pentru membrii Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor cu finanţare nerambursabilă
de la bugetul local

Subsemnatul/subsemnata ........................., membru al Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor cu
finanţare nerambursabilă de la bugetul local, prin decizia nr. ................./....................., declar prin prezenta că nici eu
şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul al IV-lea inclusiv, nu avem niciun interes patrimonial sau
nepatrimonial în legătură cu cererile pentru finanţarea proiectelor din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului
București prin Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”.
Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de evaluare şi selecţionare, că există un astfel
de interes, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie.

Numele şi prenumele:
Funcţia:
Semnătura şi ştampila:
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ANEXA NR. 7
CATEGORII DE OBIECTIVE
CULTURĂ
Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache” consideră importantă şi oportună sprijinirea culturii prin
finanţarea unor proiecte care îşi propun:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creşterea accesului cetăţenilor la actul cultural
Formarea publicului, fie el spectator/vizitator/cititor
Sprijinirea tinerelor talente
Organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate în spaţii alternative
Organizarea unor evenimente culturale care reflectă viața cultural-artistică, spiritualitatea, modernismul
și arta în cultura poporului român și în mod special în cultura locuitorilor Sectorului 5
Coordonarea resurselor publice și gestionarea integrată a acestora în vederea dezvoltării culturale locale
în concordanță cu o viziune coerentă și comună
Promovarea cooperării culturale la nivel local
Promovarea Sectorului 5 în circuitul internațional de turism responsabil
Sprijinirea industriilor creative
Cercetarea, protejarea, conservarea, transmiterea și promovarea produselor și tradițiilor culturale locale,
a elementelor de patrimoniu imaterial, patrimoniu cultural, patrimoniu natural și antropic
Menţinerea caracterului multicultural specific Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti
Dezvoltarea cooperării culturale internaţionale
Promovarea valorilor culturale locale în circuitul cultural local, naţional, regional, euroregional şi
internaţional
Creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare
Creşterea gradului de implicare a cetăţenilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale şi arte plastice
Îmbunătățirea infrastructurii de cultură și tineret a Sectorului 5, prin crearea de noi obiective cu specific
cultural și de agrement conform noilor cerințe ale comunității europene
Promovarea și creşterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale

Pentru atingerea acestor obiective, Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache” a identificat, în
conformitate cu OG 51, următoarele arii tematice:
ARTE VIZUALE
Susținerea producției și/sau a cercetării artistice
Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme digitale diverse de prezentare și difuzare
Promovarea artei în spații alternative
Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și coproducție
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
TEATRU
Susținerea producției și/sau a cercetării artistice
Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul
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digital
Promovarea și difuzarea proiectelor teatrale
Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și coproducție
Adresarea către publicul tânăr
MUZICĂ
Susținerea producției și/sau a cercetării muzicale/muzicologice
Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul
digital
Susținerea solutiilor inovatoare pentru revenirea publicului în spațiile de spectacol
Adresarea către publicul tânăr
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
DANS
Susținerea producției și/sau a cercetării coregrafice
Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul
digital
Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și/sau coproducție
Promovarea și difuzarea proiectelor coregrafice
Susținerea și consolidarea sectorului coregrafic din România
ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDII
Dezvoltarea de abordări curatoriale și/sau de proiecte editoriale originale
Susținerea colaborărilor transdisciplinare, cu organisme și entități din afara scenei artistice
Susținerea proiectelor de digitalizare și valorizare a arhivelor
Dezvoltarea de abordări bazate pe colaborare și/sau coproducție
Dezvoltarea și diversificarea publicului
EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
Promovarea incluziunii, diversității și a toleranței
Promovarea valorilor europene și a gândirii critice
Promovarea educației continue
Sprijinirea adaptării demersurilor educaționale la platforme diverse de prezentare și difuzare,inclusiv în
mediul digital
INTERVENȚIE CULTURALĂ
Promovarea peisajului cultural prin abordări interdisciplinare
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
Promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței
Promovarea dezvoltării sustenabile
Activarea culturală și comunitară în spații alternative
PATRIMONIUL CULTURAL MATERIAL
Identificarea de soluții inovatoare pentru promovarea patrimoniului în context local și/saueuropean
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Susținerea educației și a bunelor practici pentru protejarea patrimoniului
Dezvoltarea și diversificarea publicului
Promovarea dezvoltării sustenabile
Sprijinirea adaptării activităților la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediuldigital
PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL
Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare în context local și/sau
internațional
Promovarea elementelor înscrise de România în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al
UNESCO, ca expresie vie a comunităților locale
Identificarea de soluții inovatoare pentru documentarea și arhivarea patrimoniului imaterial
Facilitarea dialogului între generații
Dezvoltarea și diversificarea publicului, inclusiv prin adaptarea activităților la platforme diverse de
prezentare și difuzare în mediul digital
PROMOVAREA CULTURII SCRISE
Promovarea lecturii și/sau facilitarea accesului la cultura scrisă în zonele cu acces limitat la cultură
Proiecte adresate publicului tânăr, inclusiv prin implicare editorială
Sprijinirea adaptării activităților la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital
Medierea dialogului cu creatorii și/sau susținerea dialogului cu literatura minorităților
Medierea dialogului cu traducătorii și/sau susținerea dialogului cu literatura mondială
PROIECTE CU CARACTER REPETITIV
Sprijinirea adaptării activităților la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital
Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducție
Promovarea artiștilor și/sau a produselor culturale din România
Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură
Dezvoltarea și diversificarea publicului
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ANEXA NR. 8
CATEGORII DE CHELTUIELI
Cheltuieli eligibile
a.
b.
c.

Cheltuielile de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural, precum costuri materiale şi servicii,
costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, prestări servicii, premii şi altele asemenea
Achiziţionarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului cultural
cheltuieli ocazionate cazare şi transport intern şi internaţional ale participanţilor/invitaţilor;

d.

alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, tipărituri,
seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de publicitate;

e.

cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor, în limita maximă aprobată, potrivit prevederilor
legale;

f.

diurnă pentru participanţi, în aceleaşi condiţii precum cele stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice,
acordată în situaţia în care nu se asigură cheltuielile prevăzute la lit. e);

g. cheltuieli cu personalul şi cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a acţiunii /proiectului
/programului cultural.
h. Consumabile: hârtie, toner, cartuş imprimantă, markere, etc. (necesare implementării proiectului) ;
i. Achiziţii de produse, în măsura în care acestea sunt necesare echipei de proiect pentru desfăşurarea
activităţilor prevăzute în proiect şi nu pot fi asigurate de către Beneficiar din resurse proprii;
j. Achiziţii servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care nu se încadrează la
categoria onorarii. (ex.: traduceri autorizate, tehnoredactare, developări filme foto, montaje filme, reparaţii,
întreţinerea aparaturii etc.);
k. Tipărituri: pliante, broşuri, afişe, cărţi, cataloage, albume, etc. pentru promovarea proiectului;
l) Publicitate / acţiuni promoţionale ale proiectului: costuri legate de diseminarea informaţiilor despre
proiect, realizarea unei pagini web, materiale promoţionale, etc.;
m) Alte costuri: tot ceea ce nu se încadrează în categoriile mai sus menţionate, dar care se justifică
pentru activităţile proiectului.
*Cheltuielile prevăzute la litera b) nu pot depăşi 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate. De asemenea,
cheltuielile prevăzute la literele e) şi g) nu pot depăşi, cumulat, 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
Cheltuieli neeligibile
Activităţi generatoare de profit
Datorii şi provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare
Dobânzi datorate

57

M UN IC IP I U L BU CU R E Ş TI
CO N S I LI U L LO CA L S EC T O R 5

CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”
București Cod fiscal: 36772516
E-mail: contact@cultural5.ro

Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11, Sector 5,
Telefon: 0756.144.831

Cheltuieli finanţate din alte surse
Pierderi de schimb valutar
Achiziţii de terenuri, clădiri, mijloace de transport şi altele similare
Transportul în regim de taxi
Cartele de telefon
Băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar
Reparaţii, întreţinerea echipamentelor închiriate
Salarizarea personalului de specialitate direct implicat în proiect
Cheltuieli pentru dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o
componentă indispensabilă a proiectului
Detalierea costurilor vor tine cont de următoarele:
se va menţiona faptul că serviciile de cazare sunt asigurate la
unităţi hoteliere în regim de cel mult 3 (trei) stele şi în pensiuni
turistice, numărul de persoane pentru care se solicită suportarea
cheltuielilor de cazare, numărul nopţilor de cazare, cu precizarea
perioadei respective, precum şi tariful/persoană/noapte
cheltuieli de masă
se va menţiona numărul persoanelor pentru care se solicită
suportarea cheltuielilor, numărul de zile, cu precizarea perioadei
respective, baremul/persoană/zi, în limitele prevăzute de
prevederile legale în vigoare;
cheltuieli de transport
se va menţiona tariful/persoană, traseul, precum şi mijlocul de
transport, conform prevederilor legale în vigoare
cheltuieli de editare şi tipărire
se va menţiona: tirajul, caracteristicile tehnice ale tipăriturii,
preţul/exemplar, precum şi faptul că lucrarea va fi distribuită
gratuit
cheltuieli cu onorarii
se va menţiona: serviciul prestat pentru care se solicită onorariul,
durata serviciului prestat (numărul de ore/zile), numele şi
prenumele persoanei/persoanelor Beneficiare, date de identitate,
valoarea onorariului, semnătura persoanei/persoanelor Beneficiare
cheltuieli privind realizarea de filme
se va menţiona: cheltuieli creaţie artistică, cheltuieli producţie,
documentare şi artistice de scurt metraj
cheltuieli imagine-sunet, echipament filmare, materiale foto şi
laborator şi alte asemenea cheltuieli specifice producţiei de filme.
cheltuieli de cazare
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ANEXA NR. 9
Antetul organizaţiei
Nr. de înregistrare
Data

CERERE DE ACORDARE A AVANSULUI / TRANȘEI NR. ...

Subsemnatul/a _______________________ reprezentant al _____________________________ (denumirea
Beneficiarului), solicit plata sumei de ___________________ lei, reprezentând avans / tranșa nr. ____ în cadrul
contractului de finanţare nr. __________ din data ____________________.
Suma solicitată va fi utilizată pentru următoarele cheltuieli necesare derulării proiectului:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Conform precizărilor din Ghidul solicitantului, ne obligăm să decontăm suma primită în avans, în termen de maxim
45 zile calendaristice de la data plăţii acesteia de către Autoritatea finanțatoare, înainte de solicitarea unei noi tranşe
din contractul de finanţare.
Totodată, ne obligăm să restituim Autorităţii finanțatoare suma primită în avans dacă aceasta nu a fost decontată la
termenul prevăzut în Ghidul solicitantului sau dacă aceasta nu se justifică prin bunuri livrate, lucrări executate şi
servicii prestate, înainte de solicitarea unei noi tranşe din contract.

Reprezentant legal
(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila Beneficiarului)
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ANEXA NR. 10
Antetul organizaţiei
Nr. de înregistrare
Data
Către,
Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”

ANUNŢ DE LANSARE A PROIECTULUI
Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia ____________________, are plăcerea de a vă anunţa lansarea proiectului
____________________, care se va derula în perioada _____________________________.
Proiectul beneficiază de cofinanţare de la bugetul local al Sectorului 5 prin Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan
Iordache” în domeniul cultură, în baza prevederilor Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de
finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.
Obiectivul general al proiectului este:
Valoarea totală a proiectului este de _____________ lei, din care:
o fonduri solicitate din bugetul local al Sectorului 5 prin Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”
(cuantumul finanţării solicitate) ___________ lei;
o contribuţia solicitantului Beneficiar al finanţării (de minimum 10% din valoarea totală a proiectului)
__________ lei;
o total buget proiect: _____________ (finanţarea solicitată + contribuţia solicitantului).
Principalele activităţi care se vor derula în vederea atingerii obiectivului proiectului se vor desfăşura conform
următorului program:
Nr.
Activitate
Descrierea activităţii
Loc de desfăşurare
Durata
1.
2.
3.

Data
Reprezentant legal
Coordonator proiect
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ANEXA NR. 11
Antetul organizaţiei
Nr. de înregistrare
Data

ADRESĂ DE ÎNAINTARE A RAPORTULUI INTERMEDIAR/FINAL

Către,
Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”
Alăturat vă înaintăm raportul narativ şi financiar privind proiectul înregistrat cu titlul __________________,
desfășurat conform contractului de finanțare nr. ___________, care a avut/are loc în localitatea ________________, în
perioada _____________, în valoare de __________________ lei.

Data
_________________
Reprezentant legal
Numele şi prenumele
____________________________

Coordonator proiect
Numele şi prenumele
______________________________

Semnătura
_______________________

Semnătura
______________________________
Ştampila organizaţiei
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ANEXA NR. 12
Antetul organizaţiei
Nr. de înregistrare
Data

FORMULAR
pentru raportare intermediară sau finală
Contract nr:
Organizația
Adresa
Telefon/fax
E-mail
Denumirea proiectului
Data înaintării proiectului
I.

Raport de activitate

1.

Descrierea pe scurt a activităților desfășurate până la data întocmirii raportului
Descrierea nu va depăşi 3 pagini şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării
proiectului şi verificării realităţii prestaţiilor: Beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri
etc

2.

Realizarea activităților propuse
Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU
DA

NU

Dacă NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor
activităţilor prevăzute în contract

3.

Rezultate obținute și rezultate așteptate
Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate
desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz
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II.

Raport financiar

1.

Date despre finanțare
Valoarea totală a proiectului este de
Din care contribuție de la bugetul local
Contribuție aplicant
Conform contract de finanțare
Suma decontată până în prezent de la bugetul
local
Valoare finanțării cumulate la data întocmirii
raportului
Contribuție proprie a
beneficiarului
Din care
Sume reprezentând finanțare

…lei
…lei
…lei
Nr…/data…
…lei
…lei
…lei
…lei

nerambursabilă de la bugetul
local în baza contractului de
finanțare…
RAPORTARE CURENTĂ
NR.
Crt

Categoria bugetară

Prevederi conform
bugetului anexă la contract

Buget execuție

Închirieri de spații și aparatură
Onorarii pentru consultanță / fond
de premiere
Transport
Cazare şi masă
Consumabile
Echipamente
Servicii
Administrative
Tipărituri
Publicitate
Alte costuri
TOTAL
%

2.

Se anexează în copie actele justificative epntru cheltuielile efectuate: facturi, chitanțe fiscale, bonuri,
extrase de cont, ordine și dispoziții de plată

3.

Situația centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli
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Nr.
crt

Categoria
cheltuielii

Nr. şi data
document

Unitatea
emitentă

Suma
totală

Contribuţie
bugetul local
din raportarea
curentă

Contribuţi
e
Aplicant

Suma
decontată
până
în
prezent de
la bugetul
local

Total lei:
Conducătorul asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei (numele, prenumele şi semnătura)
Coordonatorul proiectului (numele, prenumele şi semnătura)
Responsabilul financiar al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei (numele, prenumele şi semnătura)
Data ______________________
Ştampila

64

M UN IC IP I U L BU CU R E Ş TI
CO N S I LI U L LO CA L S EC T O R 5

CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”
București Cod fiscal: 36772516
E-mail: contact@cultural5.ro

Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11, Sector 5,
Telefon: 0756.144.831

ANEXA 13.1
LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE – DOCUMENTE PENTRU DECONTARE
Documentele justificative în baza cărora se va face decontarea, vor fi prezentate în copie aşa cum este prevăzut la
fiecare tip de cheltuială eligibilă.
Pe fiecare factură fiscală se va face menţiunea „Cheltuieli pentru proiectul __________ conform contractului de
finanţare nr. _________; această cheltuială nu a mai fost decontată la un alt finanţator”.
Pe fiecare copie a documentelor se va face menţiunea „În conformitate cu originalul”, menţiune urmată de semnătura
şi ştampila Beneficiarului.
Nu se decontează cheltuieli pentru a căror justificare se prezintă numai bonul fiscal, neînsoţit de alte documente
justificative (cu excepţia cheltuielilor de transport, unde se pot prezenta copii după bonurile de combustibil, cu
ştampila furnizorului).
Toate plăţile ce se vor derula în legătură şi în cadrul contractului de finanţare, se vor efectua prin contul Beneficiarului
declarat la semnarea contractului.
Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, Beneficiarul achiziţionează, din sumele obţinute prin
contractul de finanţare nerambursabilă, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare. În acest sens, Beneficiarul va prezenta la fiecare
raportare şi Anexele nr. 6.4 și 13.2 la Ghid.
Facturile şi chitanţele emise de către furnizori trebuie să poarte numele şi datele de identificare ale Beneficiarului
finanţării.
Data la care se emit facturi pe numele Beneficiarului, pentru cheltuielile prezentate la decont trebuie să fie în
concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunii /proiectului prevăzute în contractul de finanţare.
I.

Documente justificative pentru validarea cheltuielilor

1. Închirieri de spaţii şi aparatură
Pentru organizarea de consfătuiri, conferinţe,
analize anuale, întruniri cu caracter metodic,
schimburi de experienţă şi alte acţiuni similare,
pot fi închiriate spaţii, terenuri și săli de sport,
scene, instalaţii (de sonorizare), aparatură audiovideo, calculatoare şi echipamente periferice şi
alte bunuri necesare desfăşurării acţiunilor.
Pentru justificarea cheltuielilor, Beneficiarul
finanţării nerambursabile trebuie să prezinte
Autorităţii finanţatoare următoarele documente:

- referat de necesitate prin care se explică necesitatea
efectuării închirierii şi care este rolul acesteia în cadrul
derulării proiectului.
- contractul de închiriere încheiat cu furnizorul de astfel de
servicii în baza Legii 98/2016 cu modificările ulterioare;
- factura fiscală;
- ordinul de plată sau chitanţa din care rezultă plata facturii; în
cazul ordinului de plată se va ataşa o copie a acestuia în care
să se evidenţieze viza băncii sau în absenţa acesteia se va
ataşa o copie a extrasului de cont bancar care să ateste
efectuarea plăţii;
- proces verbal de recepţie;

2. Onorarii pentru consultanţă/fond de
premiere

Pentru justificarea onorariilor care se acordă participanţilor la
diverse acţiuni întreprinse în cadrul derulării proiectului, se vor
prezenta ştatele de plată întocmite cu respectarea prevederilor
legale în vigoare şi copii după ordinele de plată din care să
rezulte plata obligaţiilor către buget.

Onorarii: se încadrează în categoria onorarii
orice activitate prestată de o persoană fizică
(artist, expert, lector, formator, etc.) angajată să
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desfăşoare o activitate în cadrul proiectului (cu
excepţia persoanelor din echipa de proiect).
Fond de premiere: cheltuieli ocazionate de
organizarea unei acţiuni care să aibă ca finalitate
acordarea unor premii pentru participanţi.
Pentru justificarea cheltuielilor cu onorarii/fond
de
premiere,
Beneficiarul
finanţării
nerambursabile trebuie să prezinte Autorităţii
finanţatoare următoarele documente:

- document justificativ privind existenţa obligaţiei de plată;
- factura fiscală (dacă este cazul);
- chitanţă/ordin de plată;
- regulamentul de acordare a premiilor, din care să rezulte
condiţiile de acordare şi cuantumul premiului pe care îl va
primi fiecare participant;
- ştatul de plată, care să cuprindă: numele şi prenumele
persoanelor premiate, suma acordată, impozitul reţinut
conform reglementărilor în vigoare (Codul fiscal), suma netă
primită, buletin – serie şi număr, CNP, semnătura persoanei
Beneficiare, aprobarea persoanelor care răspund de
implementarea proiectului, întocmit conform modelului de mai
jos;
- proces-verbal de acordare a premiilor, conform Anexei nr.
13.3 la prezentul Ghid;
- se vor anexa copii după contractele civile încheiate cu
colaboratorii cu respectarea prevederilor prin care se
menţioneză clar obiectul contractului;
- dovada achitării impozitelor pe venit (ordin de plată şi extras
de cont);
- copii după contractele de cesiune a drepturilor de autor şi a
drepturilor privind respectarea prevederilor legale şi în care se
menţionează clar obiectul contractului, modalitatea de plată,
valabilitatea contractului.

3. Transport:
Reprezentanţii Beneficiarului de finanţare nerambursabilă pot beneficia conform HG 1860/21.12.2006 de decontarea
cheltuielilor de transport efectuate, în cazul în care acestea sunt necesare pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor
proiectului finanţat de Autoritatea finanţatoare:
a) pe calea ferată, pe orice tip de tren, după tariful clasei a II-a;
b) cu mijloace de transport în comun auto, după tarifele stabilite pentru aceste mijloace sau cu mijloacele de transport
auto ale Beneficiarului de finanţare nerambursabilă, cu încadrarea în consumurile de combustibil, potrivit legii;
c) cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care nu se pot utiliza mijloacele de transport prevăzute la lit. a
si b.
Dacă deplasarea se face cu autoturismul aparţinând Beneficiarului finanţării nerambursabile, justificarea cheltuielilor
se va face în baza foii de parcurs care trebuie să cuprindă următoarele elemente: destinaţia deplasării, distanţa în km,
consumul normat, consumul efectiv.
În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul proprietate personală, pe ordinul de deplasare se va face menţiunea
“Se aprobă deplasarea cu maşina proprietate personală”, iar aprobarea va fi facută de către persoana responsabilă cu
implementarea proiectului. Posesorul autoturismului va primi în acest caz contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100
km parcurşi. Dacă pentru aceeaşi acţiune se deplasează până la 5 persoane, nu se va accepta deplasarea cu maşina
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proprietate personală pentru fiecare persoană – contravaloarea celor 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi se va acorda
unei singure persoane.
În cazul deplasărilor în străinatate se va urmări respectarea prevederilor HG 518/10.07.1995, pentru justificarea
cheltuielilor fiind prezentate următoarele documente:
a) invitaţia primită din partea unei organizaţii sau a altor parteneri externi;
b) documente din care să rezulte plata anumitor cheltuieli cum ar fi: costul transportului în trafic
internaţional, cel între localităţile din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea precum şi pe
distanţa dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare;
c) costul transportului documentaţiilor, materialelor sau obiectelor necesare îndeplinirii obiectivului
proiectului.
Pentru justificarea cheltuielilor cu transportul, Beneficiarul finanţării nerambursabile trebuie să prezinte Autorităţii
finanţatoare următoarele documente:
1. Transportul cu avionul/trenul
- bilete de călătorie;
- tabel semnat şi ştampilat de Beneficiarul finanţării cu numele şi prenumele persoanelor ce au Beneficiar de astfel de
transport.
2. Transportul cu autocarul
- tabel semnat şi ştampilat de Beneficiarul finanţării cu numele şi prenumele persoanelor Beneficiare ale transportului;
Documente comune:
- copie comandă/contract de prestări servicii;
- factură fiscală internă sau externă;
- chitanţă pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă sau altă dovadă a achitării facturii;
- foaia de parcurs/ delegaţia;
- pentru cheltuielile de transport efectuate în străinătate (cheltuielile cu viză, asigurare sănătate, taxe de drum, taxe de
parcare) se va anexa copie după paşaport cu viză de intrarea ieşire din ţară, asigurarea de sănătate, bonuri taxe de
autostradă, bonuri taxe de parcare;
- se poate realiza transportul de echipamente şi materiale numai dacă este necesar pentru derularea proiectului şi dacă
se realizează cu o firmă specializată ce emite factură şi foaie de parcurs;
- tabelul participanţilor care au beneficiat de transport - datele de identificare, adresa, număr de telefon şi
semnătura;
Pentru decontarea cheltuielilor de transport se întocmeşte un referat prin care se justifică necesitatea acestor cheltuieli
şi se anexează tabelul nominal semnat de persoanele Beneficiare, conform modelului Anexei nr. 13.5
4. Cazare şi masă
Decontarea cheltuielilor de cazare se va face în baza documentelor justificative (factură, ordin de plată sau chitanţă),
cu respectarea prevederilor HG 1860/2006 pentru deplasările în ţară şi cu respectarea prevederilor HG 518/1995 pentru
deplasările în străinătate. Se acceptă decontarea cheltuielilor de cazare în structuri de primire turistice în limita tarifelor
practicate în structurile de trei stele. Se iau în considerare la stabilirea cheltuielilor de cazare: taxa de parcare, taxa de
staţiune şi alte taxe prevăzute de lege.
Pentru decontarea cheltuielilor de cazare şi masă se întocmeşte un referat prin care se justifică necesitatea acestor
cheltuieli şi se anexează lista nominală semnată de persoanele Beneficiare.
Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor cu masa sunt:
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- factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare;
- facturi, chitanţe şi bonuri fiscale, în cazul în care s-a aprobat finanţarea de alimente;
- pontajul de masă, întocmit conform Anexei nr. 13.6.
Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor de cazare sunt:
- factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare, cu
menţionarea numelor persoanelor ce au beneficiat de cazare şi tariful perceput;
- chitanţă pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă sau altă dovadă a achitării facturii;
- se va confirma de Beneficiarul finanţării pe factură realizarea serviciului de cazare;
- se va prezenta diagrama locurilor de cazare pe perioadele de cazare, conform Anexei nr. 13.7.
5. Consumabile: decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor justificative:
- factură fiscală;
- chitanţă/ordin de plată/bon fiscal;
- referat prin care se justifică necesitatea efectuării acestor cheltuieli în derularea proiectului semnat şi ştampilat de
Beneficiar; dovada înregistrării în contabilitate; note de intrare recepţie; registru de casă; bon de consum.
6. Echipamente de birotică: decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor justificative:
- copia contractului de furnizare/comandă;
- factură fiscală;
- chitanţă/ordin de plată/bon fiscal;
- referat prin care se justifică necesitatea efectuării acestor cheltuieli în derularea proiectului semnat şi ştampilat de
Beneficiar; dovada înregistrării în contabilitate; note de intrare recepţie; registru de casă; bon de consum;
- în cazul în care Beneficiarul finanţării acordă echipament membrilor asociaţiei/fundaţiei etc. se va întocmi un tabel
cu primitorii echipamentului ce va fi semnat şi ştampilat de benficiarul finanţării dar şi de primitori.
7. Servicii: decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor justificative:
- copia contractului de prestări servicii/comandă;
- factură fiscală;
- chitanţă/ordin de plată/bon fiscal;
- referat prin care se justifică necesitatea efectuării acestor cheltuieli în derularea proiectului semnat şi ştampilat de
Beneficiar; dovada înregistrării în contabilitate; avizul de însoţire a mărfii; Proces verbal de predare-primire; note de
intrare recepţie; registru de casă; bon de consum.
8. Administrative: decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor justificative:
- copia contractului de servicii/comandă;
- factură fiscală;
- chitanţă pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă sau altă dovadă a achitării facturii;
- se vor deconta doar cheltuielile administrative (de ex. chirii) pe perioada de desfăşurare a acţiunilor proiectului.
9. Tipărituri: pliante, broşuri, afişe, cărţi, cataloage, albume, etc.;
Pentru decontarea cheltuielilor vor fi prezentate următoarele documente:
- copia contractului de editare/comandă;
- factură fiscală;
- chitanţă/ordin de plată;
- referat prin care se justifică necesitatea efectuării acestor cheltuieli în derularea proiectului semnat şi ştampilat de
Beneficiar; dovada înregistrării în contabilitate; avizul de însoţire a mărfii; Proces verbal de predare-primire; note de
intrare recepţie; registru de casă; bon de consum;
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- 2 exempare din materialul tipărit.
10. Publicitate:
Beneficiarii de finanţari nerambursabile pot utiliza fondurile alocate şi pentru acţiuni promoţionale şi publicitare ale
proiectului, constând în: anunţuri publicitare, spoturi audio-video, etc. Documentele care vor fi prezentate pentru
justificarea unor asemenea cheltuieli sunt: factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, copie după anunţul publicitar,
caseta şi graficul de difuzare a spotului audio-video parafat de societatea media care a efectuat difuzarea.
11. Alte cheltuieli:
Pentru decontarea altor cheltuieli se va întocmi un referat prin care se justifică necesitatea acestor cheltuieli şi se va
anexa, dacă este cazul, lista nominală semnată de persoanele Beneficiare.
Pentru decontarea cheltuielilor cu alte produse vor fi prezentate următoarele documente:
- copia contractului de achiziţie produse/comandă;
- factură fiscală;
- chitanţă/ordin de plată/bon fiscal;
- Avizului de însoţire a mărfii, Notă recepţie şi Proces verbal de predare-primire.
Pentru cheltuieli privind realizarea de filme documentare şi filme artistice de scurt metraj vor fi prezentate
următoarele documente:
- copia facturii emise de unitatea prestatoare de servicii;
- copia contractului de prestări servicii inclusiv desfăşurătorul cheltuielilor (cheltuieli creaţie artistică, cheltuieli
producţie, cheltuieli imagine - sunet, echipament filmare, materiale foto şi laborator şi alte asemenea cheltuieli
specifice producţiei de filme).
II.

Documente justificative pentru activtățile desfășurate

Documente privind realizarea măsurilor de informare şi publicitate:
- 1 exemplar din pliantul/broşura/afişul realizat;
- copii ale articolelor, anunţurilor apărute în presă, interviuri radio/tv;
- fotografii din care să reiasă amplasarea afişelor;
- fotografii de la locul de desfăşurare a activităţilor derulate în cadrul proiectului;
- fotografii cu obiectele inscripţionate şi produsele achiziţionate.
Documentele justificative de mai sus vor fi transmise în copie, având pe fiecare pagină menţiunea “Conform cu
originalul”, semnătura responsabilului de proiect şi ştampila Beneficiarului.
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ANEXA NR. 13.2
Antetul organizaţiei
Nr. de înregistrare
Data

Prospecție de piață privind achiziția
de ………..

Organizația/Asociația
Sediu
Cod de înregistrare fiscală
Plătitor de TVA ?

Beneficiar

☐

☐

Nu

Da

Președinte
Contract nr.

A. Descrierea produselor/serviciilor ce urmează să fie achiziționate
Destinația achiziției: Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în cadrul proiectului ……………………

Specificații tehnice minimale*

Denumirea bunului/serviciului

Utilizarea bunului/serviciului
Motivația necesității
(Justificarea achiziției)

B. Valoarea estimată a produselor/serviciilor ce urmează să fie achiziționate
Valoare estimată totală
-lei-

Valoare fără TVA
-lei-

C. Analiza ofertelor/anunțurilor/cataloagelor
OFERTANT I: ………
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Nr.
crt.

Denumire
produs / serviciu
/ lucrare

Denumire
comercială/C
od

Îndeplinește
cerințele
tehnice? (DA /
NU)

Cantitat
e

Preț
unitar

Valoare
totală,

-lei-

-lei-

(fără
TVA)

fără TVA

Preț
unitar

Valoare
totală,

-lei-

-lei-

TVA
aferen
t
-lei-

Valoare
totală,
-leicu TVA

1.
Total

Nr.
crt.

Denumire
produs / serviciu
/ lucrare

1.

OFERTANT II: ..........
Denumire
comercială/C
od

Îndeplinește
cerințele
tehnice? (DA /
NU)

Cantitat
e

(fără
TVA)

fără TVA

Preț
unitar

Valoare
totală,

-lei-

-lei-

TVA
aferen
t
-lei-

Valoare
totală,
-leicu TVA

-

Total
Nr.
crt.

Denumire
produs / serviciu
/ lucrare

OFERTANT III: ............
Denumire
comercială/C
od

Îndeplinește
cerințele
tehnice? (DA /
NU)

Cantitat
e

(fără
TVA)
1.

Servicii de
închiriere

Total
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D. Clasamentul ofertelor/anunțurilor/cataloagelor
În urma analizei efectuate s-a configurat următoarea ierarhizare:
Poziție

Denumire ofertant

Valoare
totală
-leifără TVA

TVA
aferent
-lei-

Valoare
totală
-leicu TVA

Observații criterii atribuire***

1
2
3

Se propune achiziția produselor de la SC.........la valoarea totală eligibilă de 45.000 lei fără TVA.

Comisia:

Președinte*

Membrul 1

Membrul 2

*președintele organizației/asociației NU poate fi și președintele sau membru în comisia de selecție.

Reprezentant legal
(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila Beneficiarului)
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ANEXA NR. 13.3
Antetul organizaţiei
Nr. de înregistrare
Data

PROCES VERBAL1
Încheiat astăzi _________________ cu ocazia premierii ______________________ la concursul ______________
organizat în cadrul proiectului __________________.

JURIUL FORMAT DIN:
Instituţia

Numele/prenumele

A DESEMNAT:
Următorii câştigători:
Premiul obţinut
(obiectul)

Numele/prenumele
câştigătorului

Vârsta

Preşedintele organizaţiei
(numele, prenumele şi semnătura)
_________________________
Ştampila

1

Nr./ Seria BI/CI

Semnătura

Responsabilul financiar al organizaţiei
(numele, prenumele şi semnătura)
_________________________

Procesul verbal se va adapta funcţie de specificul acţiunii

73

M UN IC IP I U L BU CU R E Ş TI
CO N S I LI U L LO CA L S EC T O R 5

CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”
București Cod fiscal: 36772516
E-mail: contact@cultural5.ro

Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11, Sector 5,
Telefon: 0756.144.831

ANEXA NR. 13.4
Antetul organizaţiei
Nr. de înregistrare
Data

STAT DE PLATĂ
cu persoanele premiate cu ocazia acţiunii/concursului_______________care a avut loc în
perioada(data)____________
în cadrul proiectului _________________

Nr.
crt.

Nume/Prenume

Suma
acordată

Impozitul
reţinut

Suma netă
primită

Seria
B.I./C.I.

CNP

Preşedintele organizaţiei
(numele, prenumele şi semnătura)

Responsabilul financiar al organizaţiei
(numele, prenumele şi semnătura)

_________________________

_________________________

Ştampila
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ANEXA NR. 13.5
Antetul organizaţiei
Nr. de înregistrare
Data

TABEL
cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului:

Proiectul ___________________________________
Localitatea _________________________________
Perioada ___________________________________
Nr.
crt.

Nume/ prenume

Ruta

Adresa /
nr. tel.

Seria bilet1

Suma

Semnătura

Semnătura responsabilului de proiect
____________________________
Ştampila

În situaţia în care transportul se face cu mijloace auto personale, coloana aferentă seriei biletului se va înlocui cu
„7,5% x nr. km x preţ carburant/l”. Dacă transportul este realizat cu maşinile Beneficiarului, la tabel se anexează şi
copia foii de parcurs, întocmite conform legislaţiei în vigoare şi certificată „copie conform cu originalul”.
1
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ANEXA NR. 13.6
Antetul organizaţiei
Nr. de înregistrare
Data

PONTAJ DE MASĂ1
Proiectul __________________
Perioada __________________
Locul de desfăşurare ________________________
Unitatea prestatoare de servicii _______________2

Nr.
Crt.

Nume
Prenume

ZIUA ...
M D C
D

ZIUA ...
M D C
D

ZIUA ...
M
D
D

C

ZIUA ...
M D C
D

ZIUA ...
M
D
D

C

Seria şi
numărul CI

Semnătura
participantilor

MD - mic dejun; D - dejun; C - Cina
Semnătura responsabilului de proiect _____________________________________
şi ştampila

Unitatea prestatoare de servicii
Semnătură şi ştampila

Prezentul ţine loc de proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea lui de către responsabilul de proiect
certifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.
2
În cazul achiziţionării de alimente, nu se va trece unitatea prestatoare de servicii, iar pontajul va fi semnat şi ştampilat
doar de responsabilul de proiect.
1
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ANEXA NR. 13.7
Antetul organizaţiei
Nr. de înregistrare
Data
Diagrama de cazare1:

Proiectul __________________
Perioada __________________
Locul de desfăşurare ________________________
Unitatea prestatoare de servicii _______________
Nr. Crt.

Nr.
camerei

Numele şi prenumele participantului

Tarif/ zi

Nr. Zile

Valoare
serviciu

Semnătura responsabilului de proiect al ________________________
şi ştampila

Unitatea prestatoare de servicii
Semnătură şi ştampila

Prezenta ţine loc de proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea ei de către responsabilul de proiect
cerifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.
1
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ANEXA 14
MODEL CADRU
CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PRIN ORDONANȚA 51/1998 privind îmbunătățirea
sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
În conformitate cu Hotărârea nr. ............................................ a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului
București prin care se aprobă .............................................................................
CAPITOLUL I - Părțile
Încheiat între:
CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”, cu sediul în București, Str. Fabrica de
Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Cod fiscal 36772516, email: contact@cultural5.ro, tel 0756144831 având contul IBAN
nr: RO39TREZ24G670330200109X, deschis la Trezoreria Sector 5 reprezentată prin Silviu Cristian VOICU, în
calitate de Director General, denumit în continuare Autoritate Contractantă
Și
ASOCIAȚIA/FUNDAȚIA
..............................
cu
sediul
în
.................................................
tel.
...................................., email: .................................., înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr.
..............................., Cod fiscal ......................................, având cont IBAN ............................................ deschis la
.............................................., reprezentată de ........................................., în calitate de ............................., denumită în
continuare Beneficiar, s-a încheiat prezentul Contract de finanțare a Proiectului „.............................................”
(denumit în cele ce urmează „Proiectul”)
CAPITOLUL II – Obiectul contractului
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Autoritatea Contractantă, din fondurile alocate pentru
proiecte, programe și acțiuni culturale, cuprins în bugetul local pe anul 2022, a activităților care au fost stipulate în
cererea de finanțare pe care Beneficiarul le va desfașura în cadrul Proiectului în vederea atingerii obiectivelor acestuia.
CAPITOLUL II – Durata contractului
Art. 2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.
Art. 3. (1) - Proiectul va începe și va fi finalizat de către Beneficiar conform termenelor stabilite în cererea de
finanțare, fără a depăși data de 15.12.2022. Acest interval de timp cuprinde perioadele de desfășurare a activităților
descrise și prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului.
(2) - Beneficiarul finanțării are obligația să finalizeze proiectul în anul bugetar în care s-a acordat finanțarea.
CAPITOLUL III – Obligațiile părților
Art. 4. Obligațiile beneficiarului sunt:
să utilizeze suma prevăzută la art. 10 alin. (1) exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente proiectului, în
conformitate cu dispozițiile legale;
să realizeze cantitativ și calitativ indicatorii asumați în cererea de finanțare (obiective, rezultate, grup țintă);
să execute lucrările proiectului așa cum sunt stipulate ele în cererea de finanțare, să asigure comunicarea
eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât și
între finanțator și beneficiar/organizațiile din grup;
să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;
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să asigure componența și funcționalitatea echipei de lucru a proiectului;
să suporte toate obligațiile legate de plata personalului său;
să comunice în scris autorității contractante, în termen de 30 de zile, în cazul în care se află în stare de
faliment, lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;
să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de
3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanților autorității
contractante sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține
evidența activităților derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt
păstrate de către beneficiar;
să respecte regulile de raportare și control conform prevederilor din Ghidul solicitantului;
să asigure contribuția proprie în cota procentuală de minim 10%, din valoarea proiectului;
să transmită autorității finanțatoare, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de lansarea proiectului, un Anunț
de lansare a proiectului, conform modelului prezentat în Anexa 10 la Ghidul solicitantului;
să asigure, la începutul proiectului, prin publicarea pe site-ul propriu sau în presă, diseminarea minim a
următoarelor informații legate de proiect: calendarul activităților, finanțarea, obiectivele urmărite.
Art. 5. Obligațiile autorității contractante sunt:
să pună la dispoziția Beneficiarului fondurile necesare derulării activităților Proiectului în condițiile prevăzute la
art. 12;
să nu comunice, în nici o situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarului, informații confidențiale
aparținând Beneficiarului sau obținute de Autoritatea Contractantă în baza relațiilor contractuale;
să aprobe rapoartele de activitate ale Beneficiarului, în cazul respectării de către Beneficiar a condițiilor
contractuale;
să asigure și să realizeze monitorizarea și evaluarea intermediară și finală a proiectului;
să urmărească cofinanțarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanțării și a documentelor justificative și,
după caz, prin verificare la locul desfășurării proiectului.

-

-

CAPITOLUL IV – Participarea terților
Art. 6. În sensul prezentului articol, prin terța persoană se înțelege beneficiar asociat și/ sau sub-beneficiar.
Art. 7. Participarea terțelor părți este permisă dar nu va scuti Beneficiarul de nici una din obligațiile și
responsabilitățile sale stabilite prin prezentul contract.
Art. 8. Beneficiarul va impune terților aceleași obligații care îi sunt impuse lui însuși, asigurând respectarea tuturor
drepturilor pe care le are Autoritatea Contractantă, în baza prezentului contract.
Art. 9. Beneficiarul nu este autorizat să reprezinte sau să angajeze răspunderea autorității contractante în raport cu
terțele părți. Beneficiarul trebuie să aducă la cunoștința terțelor părți această interdicție și să se abțină de la orice
formulare sau comportament care ar putea fi greșit înțelese în această privință.
CAPITOLUL V – Valoarea contractului
Art. 10. Valoarea contractului
(1) Valoarea contractului este de ............................... Lei, reprezentând suma alocată Proiectului de la bugetul
local al Sectorului 5 al Municipiului București prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, adică ..........%
din valoarea proiectului.
(2) La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul prezentului contract
mai beneficiază de următoarele finanțări pentru asigurarea cofinanțării acestuia de către Beneficiar (se vor preciza
numele instituției și suma) – nu este cazul.
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(3) Detaliile referitoare la alte surse de finanțare ce au fost utilizate pentru cofinanțarea activităților Proiectului
vor fi incluse și în raportul financiar final, întocmit conform prevederilor prezentului contract.
Art. 11. Bugetul Proiectului. Destinația
(1) Beneficiarul este obligat să respecte bugetul detaliat al proiectului prezentat în anexă. Cheltuielile vor fi
efectuate conform bugetului Proiectului și prevederilor prezentului contract.
(2) Modificările asupra bugetului Proiectului devin aplicabile numai după avizarea acestora de către Autoritatea
Contractantă.
(3) Toate fondurile care fac obiectul finanțării, dobânzile aferente, precum și bunurile pentru achiziționarea
cărora au fost utilizate acestea și alte bunuri primite în acest scop, vor fi utilizate de către Beneficiar numai pentru
realizarea activităților și atingerea scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit; atunci când,
pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, Beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile,
produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
respectiv Legea nr. 98/2016, precum și Normele de aplicare ale Legii mai sus menționată.
(4) Atunci când Autoritatea Contractantă constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că
Beneficiarul a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea Proiectului, într-o
manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, aceasta poate solicita în scris
restituirea lor.
(5) Beneficiarul are obligația de a restitui Autorității Contractante în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea
solicitării scrise a acestuia sumele întrebuințate în alte scopuri decât desfășurarea activităților Proiectului.
(6) Obligațiile prevăzute de alin. 4 rămân în vigoare timp de 5 ani, după încetarea prezentului contract.
CAPITOLUL VI – Plăți
Art. 12. Efectuarea plăților
(1) Autoritatea Contractantă poate acorda un avans în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă, într-un
procent de până la 30% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil.
(2) Sumele acordate în avans se vor plăti în baza unei cereri a Beneficiarului – Anexa 9 la Ghid și trebuie
justificate de către Beneficiar în termen de 30 zile calendaristice de la data plății acestuia de către Autoritatea
Contractantă, înainte ca acesta să solicite o nouă tranșă din contractul de finanțare.
(3) Sumele reprezentând plăți în avans, efectuate de către Beneficiar și nejustificate de acesta prin bunuri livrate,
lucrări executate și servicii prestate până la solicitarea unei noi tranșe, vor fi recuperate de către Autoritatea
Contractantă și se vor restitui bugetului din care au fost avansate.
(4) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părții din contract pentru care s-a acordat avans,
recuperarea sumelor de către Autoritatea Contractantă se face cu perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere
existente pentru creanțele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul și până în momentul
recuperării.
(5) Autoritatea Contractantă efectuează plățile prezentului contract 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 funcționare ale Beneficiarului.
(6) Fiecare tranșă va fi plătită numai după prezentarea raportului intermediar și a documentelor justificative
aferente cheltuielilor efectuate de Beneficiar în raport cu faza Proiectului, atât pentru finanțarea de la bugetul local
cât și pentru contribuția proprie.
(7) Autoritatea Contractantă nu va elibera Beneficiarului ultima tranșă ce nu poate fi mai mică de 15% din totalul
finanțării nerambursabile, mai înainte de validarea raportului final de activitate și a raportului financiar, pe care
Beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de cel mult 15 de zile de la
terminarea activității.
(8) Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către Beneficiar a raportului final de
activitate și a raportului financiar.
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(9) Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării contractului de
finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final, în scopul completării dosarului finanțării
nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (8).
(10) Autoritatea Contractantă poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parțial, plata, fără rezilierea
contractului, în cazul nerespectării de către Beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, și să
procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea Proiectului finanțat și utilizarea finanțării.
CAPITOLUL VII – Modalități de plată
Art. 13. Toate plățile care privesc prezentul contract se realizează exclusiv prin mijloace bancare. Autoritatea
Contractantă efectuează plățile în cadrul prezentului contract direct în contul Beneficiarului.
Art. 14. Nu sunt admise plăți între Autoritatea Contractantă și Beneficiar în numerar.
CAPITOLUL VIII - Cheltuieli
Art. 15. Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar:
(1) Orice sumă primită ca finanțare de la Autoritatea Contractantă în temeiul prezentului contract va fi cheltuită
de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului;
(2) Beneficiarul va efectua numai cheltuieli care se încadrează în categoriile și limitele de cheltuieli aprobate ale
Proiectului. În cazul în care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu depășirea limitelor prevăzute, Autoritatea
Contractantă va putea solicita returnarea respectivelor sume;
(3) Cheltuielile efectuate înainte de și după perioada de derulare a Proiectului, așa cum este prevăzut la art. 3, nu
sunt eligibile și nu pot fi decontate de către Beneficiar.
Art. 16. Beneficiarul întocmește un raport explicativ al costurilor cuprinse în buget, pentru fiecare perioadă de
raportare, care va fi prezentat autorității contractante.
Art. 17. Raportul explicativ al costurilor va fi semnat de către reprezentantul autorizat al Beneficiarului. Prin această
viză se confirmă pe proprie răspundere realitatea datelor înscrise și încadrarea cheltuielilor în limita sumelor prevăzute
în contract.
Art. 18. La întocmirea rapoartelor financiare, Beneficiarul va prezenta decontul aferent atât sumei primite de la
Autoritatea Contractantă, prevăzută în prezentul contract la art. 10, reprezentând ...............% din valoarea Proiectului,
cât și pentru contribuția proprie, reprezentând ..........% din valoarea Proiectului.
CAPITOLUL IX – Monitorizare și control
Art. 19. Informare.
Beneficiarul furnizează Autorității Contractante toate informațiile referitoare la derularea Proiectului pe care acesta le
solicită. Autoritatea Contractantă poate solicita oricând Beneficiarului informații cu privire la stadiul activităților,
Beneficiarul având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.
Art. 20. Prezentarea rapoartelor obligatorii.
(1) Beneficiarul va transmite Autorităţii Contractante informații privind derularea Proiectului și utilizarea
sumelor primite. În acest scop, Beneficiarul va prezenta Autorităţii contractante raportări intermediare: vor fi
depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare și un raport de activitate final asupra utilizării tuturor
sumelor primite cu privire la activitățile Proiectului, cuprinzând raportul tehnic și raportul financiar;
(2) Raportul financiar va fi structurat conform capitolelor de buget aprobate de către Comisia de evaluare, în
scopul verificării de către Autoritatea Contractantă a încadrării în capitolele bugetare;
(3) Raportul financiar va fi însoțit obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de Beneficiar,
în copie; la solicitarea Autorității Contractante Beneficiarul va prezenta documentele justificative și în original;
(4) Raportul de activitate va fi elaborat de către Beneficiar pe baza comparării cu calendarul inițial al Proiectului.
Acesta va cuprinde activitățile demarate, activitățile finalizate, sumele utilizate, necorelările existente față de
planificare;
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(5) Raportul final va fi depus în 2 (două) exemplare original și copie precum și în format electronic la sediul
Autorității Contractante, situat în str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sect. 5, București, în termen de 15 zile
calendaristice de la data finalizării Proiectului prevăzută la art.3;
(6) Obligațiile prevăzute la alin. 3 și 5 ale prezentului articol sunt considerate de părți ca fiind esențiale pentru
realizarea scopului prezentului contract;
(7) În scopul informării Autoritatea Contractante cu privire la dificultățile apărute pe parcursul derulării
Proiectului, Beneficiarul va elabora și transmite acesteia rapoarte speciale.

Art. 21. Evaluarea rapoartelor
(1) Raportul de activitate final va fi supus aprobării directorului general al Autorității Contractante. Autoritatea
Contractantă va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 30 zile de la primire;
(2) După analiza acestora, Autoritatea Contractantă va aproba rapoartele sau va decide luarea măsurilor care se
vor lua în cazul în care, în urma analizei unui raport, se constată încălcarea obligațiilor contractuale și neatingerea
obiectivelor.
Art. 22. Monitorizarea
(1) Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat
să permită, în orice moment, accesul neîngrădit al reprezentanților Autorității Contractante sau a altor organe de
control abilitate prin lege, în scopul realizării controlului financiar și auditului, pentru a controla registrele,
documentele și înregistrările deținute de către Beneficiar, pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în
cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează
la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar, iar acesta are obligația să prezinte orice
documentație solicitată. În cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane și de a coopera cu aceștia,
Beneficiarul are obligația de a restitui Autorității Contractante în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea
solicitării scrise, suma pe care a primit-o ca finanțare pentru realizarea Proiectului;
(2) Curtea de Conturi are calitatea de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate
din fondurile publice.
CAPITOLUL X – Rezultate. Publicitate
Art. 23. Promovarea Proiectului
(1) Beneficiarul are obligația de a respecta regulile de identitate vizuală prevăzute în Ghidul solicitantului;
(2) Autoritatea Contractantă va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice în
modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:
obiectivele și durata Proiectului;
sursele de finanțare;
activitățile efectuate în cadrul Proiectului;
rezultatele obținute.
Art. 24. În privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și diseminarea rezultatelor
specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.
Art. 25. Autoritatea Contractantă nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apărea între parteneri
în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atât pe parcursul derulării
Proiectului, cât și după finalizarea acestuia.
CAPITOLUL XI – Răspunderea contractuală
Art. 26. Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală a executării serviciilor
contractate.
Art. 27. Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele cauzate Autorităţii
Contractante, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului și care îi sunt imputabile.

82

M UN IC IP I U L BU CU R E Ş TI
CO N S I LI U L LO CA L S EC T O R 5

CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”
București Cod fiscal: 36772516
E-mail: contact@cultural5.ro

Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11, Sector 5,
Telefon: 0756.144.831

Art. 28. Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obținerii aprobărilor,
avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.
Art. 29. Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.
Art. 30. Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă
de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.
Art. 31. Autoritatea Contractantă nu este răspunzătoare pentru prejudiciile suferite de Beneficiar, de către personalul
acestuia ori de către subcontractori în timpul executării contractului.
Art. 32. Autoritatea Contractantă nu poate fi supusă vreunei revendicări pentru compensarea sau reparații față de
aceste prejudicii.
Art. 33. În cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile contractuale cu privire la termenele de decontare, nu
va beneficia de alocarea de sume pentru programele de lucru următoare.
Art. 34. Limite ale răspunderii Autorității Contractante:
(1) Beneficiarul este singura persoană responsabilă pentru modul în care finanțarea este folosită; răspunderea
Autorității Contractante nu va fi în nici un fel angajată în cazul în care Beneficiarul va fi ținut responsabil față de
terți pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau
inacțiune ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract;
(2) Autoritatea Contractantă nu răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Beneficiar sau de
către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia;
(3) Beneficiarul este răspunzător de respectarea legislației fiscale și răspunde pentru plata taxelor, impozitelor și
altor obligații către bugetul statului presupuse de derularea Proiectului al cărui titular este, cât și a penalizărilor ce
decurg din întârzierea acestor plăți.
CAPITOLUL XII – Subcontractare
Art. 35. Clauzele prezentului contract nu sunt supuse subcontractării, conform ofertei prezentate.
CAPITOLUL XIII – Cesiunea
Art. 36. Prezentul contract, în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din executarea
acestuia, nu poate face obiectul cesiunii.
CAPITOLUL XIV – Rezilierea contractului
Art. 37. Autoritatea Contractantă poate rezilia contractul dacă Beneficiarul este în lichidare voluntară, se află în
faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.
Art. 38. Autoritatea Contractantă poate rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizarea contractului în
termenul stabilit în contract.
Art. 39. (1) Contractele de finanțare 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 contractuale;
(2) 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 contractuale;
(3) În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, Beneficiarul finanțării
este obligat ca în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc
creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public;
(4) Nerespectarea termenelor și a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale precum și
pierderea eligibilității pentru obținerea finanțării pentru următorul an.
CAPITOLUL XV – Forța majoră
Art. 40. (1) Forța majoră, așa cum este ea definită prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen;
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(2) Beneficiarul nu este îndreptățit la plată dacă este împiedicat, din cauze de forță majoră, să-și
îndeplinească obligațiile contractuale. Forța majoră trebuie anunțată în scris în 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția
forței majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parțială a Proiectului are drept
rezultat plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării
Proiectului.
CAPITOLUL XVI – Penalități
Art. 41. În cazul în care Beneficiarul întârzie în realizarea obligațiilor contractuale, acesta datorează dobânzi și
penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale
bugetului local.
CAPITOLUL XVII – Litigii
Art. 42. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în
termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea
prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești de
drept comun.
CAPITOLUL XVIII – Încetarea contractului
Art. 43. Încetarea contractului:
(1) Contractul încetează de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau o altă formalitate, în cazul
nerespectării de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în prezentul contract;
(2) Contractul încetează de drept prin nerespectarea de către Beneficiar a Art. 4, Art. 10 coroborat cu Art. 11 din
prezentul contract.
(3) În cazul încetării contractului conform alin. 1, Beneficiarul este obligat la restituirea întregii finanțări primite
de la Autoritatea Contractantă.
CAPITOLUL XIX – Dispoziții generale și finale
Art. 44. Cauze care înlătură răspunderea contractuală:
(1) Nici o parte nu este răspunzătoare pentru încălcarea obligațiilor contractuale, dacă executarea unor astfel de
obligații este împiedicată de împrejurări de forță majoră;
(2) Partea afectată de un astfel de eveniment are obligația de a înștiința cealaltă parte și de a lua toate măsurile
rezonabile pentru a înlătura incapacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile din contract;
(3) Pe durata imposibilității executării obligațiilor, părțile se vor consulta reciproc cu privire la măsurile
corespunzătoare care urmează a fi luate. Dacă evenimentul se produce și continuă pe o perioadă mai mare de 60
de zile, părțile vor putea conveni rezilierea prezentului contract.

Art. 45. Comunicări:
(1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contract sau
care va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii și primirii
acestora. Dacă expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui;
(2) Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor transmite la următoarele adrese:
- pentru Autoritatea Contractantă – Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, str. Fabrica de Chibrituri
nr. 9-11, sect. 5, București, email contact@cultural5.ro ;
Pentru Beneficiar: ASOCIAȚIA/FUNDAȚIA ........................., cu sediul în ..................................................,
tel. ........................., email..........................., reprezentată de ..........................., în calitate de
...............................
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(3) Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în formă scrisă, pe suport care să permită
înregistrarea acestora;
(4) Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin acte adiționale semnate de comun
acord de către părți, sau de către împuterniciți ai acestora.
Art. 46. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:
din partea Beneficiarului: .........................................;
din partea Autorității Contractante: ...................................
Prezentul contract s-a încheiat în data de ................................., în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte.
Autoritatea Contractantă:
CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”
DIRECTOR GENERAL
Silviu Cristian VOICU

Contabil Șef,
Georgeta DABIJA
Șef Birou – Biroul Achiziții și Investiții,
Daniela Ionela Mirela STĂNESCU

Șef Birou – Biroul Juridic și Resurse Umane,
Maria CIOBANU
Beneficiar:
ASOCIAȚIA/FUNDAȚIA
PREȘEDINTE
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Anexa nr. 1 la Contractul de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local în
conformitate cu ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și
acțiunilor culturale nr. ................................... din .................................... .
Măsuri obligatorii pentru prevenirea răspândirii cu virusul Covid-19
Beneficiarul se obligă să ia următoarele măsuri:
•

portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât
gura, cât și nasul;
• măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, dacă este cazul;
• organizarea spațiului de lucru astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două
persoane;
• promovarea măsurilor de igienă individuală;
• plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante la intrarea în spațiul delimitat al evenimentului, dacă este
cazul;
• dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe biocide autorizate;
• dezinfectarea echipamentul tehnic: camere de filmare, lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căști etc., dacă
este cazul;
• participanții își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție de
către beneficiar.
Toate măsurile obligatorii sunt în conformitate cu Ordinul nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de
siguranță sanitară în domeniul culturii.
Beneficiarul va respecta în întregime legislația în vigoare cu privire la prevenirea răspândirii cu virusul SARSCov – 2.
În cazul în care se va instaura stare de urgență, Beneficiarul va avea obligativitatea de a suspenda implementarea
proiectului până la o modificare legislativă ulterioară.
Autoritatea Contractantă
CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN
IORDACHE”

Beneficiar
……………………………
Președinte
………………………………

Director General
Silviu Cristian VOICU
Contabil Șef,
Georgeta DABIJA
Șef Birou – Birou Achiziții și Investiții,
Daniela Ionela Mirela STĂNESCU
Șef Birou Juridic și Resurse Umane,
Maria CIOBANU
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