PROIECT
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.100 din 25
octombrie 2012 privind aprobarea Regulamentului privind regimul
finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local
al municipiului Oneşti alocate pentru activitati nonprofit de interes local
Consiliul local al municipiului Oneşti, intrunit in sedinta ordinara in data de
_______ 2014;
Văzând Expunerea de motive nr._______/________2014 a dl. consilier local
Cristea Alexandru, Raportul de specialitate nr. ______/_____2014 al Direcţiei
administraţiei publice-juridic, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economicosociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ;
În conformitate cu următoarele prevederi legale:
- Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
- Legea nr.1/2011 –Legea educaţiei naţionale;
- Legea nr.69/2000 - Legea educaţiei şi sportului;
- Ordinul A.N.S. nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a
proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport
judeţene şi ale municipiului Bucureşti;
- Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
programelor şi proiectelor culturale;
- Legea nr. 350/2006 – Legea tinerilor, pentru programe specifice pentru prevenirea şi
combaterea consumului de alcool, tutun, droguri şi de alte substanţe nocive, precum şi
a delincvenţi în rândul tinerilor;
- Hotărârea de Guvern nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naţional
"Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii;
- Ordonanţa nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
- Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor;
- Legea nr.195/2001 – Legea voluntariatului;
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul art. 36, alin. 2 lit.b), lit.d), alin.4, lit.a), alin.6, lit.a) pct.1, 4, 5, 6, 9,
10, 18, art.45, alin.2, lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
1

Art.1 - Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oneşti alocate
pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea Consiliului local
nr.100 din 25 octombrie 2012.
Art.2 - Anexa la Hotărârea de Consiliu local Oneşti nr.100/25 octombrie 2014
se înlocuieşte cu Anexa la prezenta prezenta hotărâre.
Art.3 - Lansarea sesiunilor de finanţare de primăvară şi toamnă vor avea loc
anual, la datele următoare:
- primăvara: 14 martie
- toamna: 14 august
Art.4 - Pentru asigurarea transparenţei în mediul ONG, se aprobă crearea unei
secţiuni speciale pe situl Primăriei municipiului Oneşti care va conţine următoarele
informaţii: baza de date a ONG-urilor din Oneşti, înregistrate la Primăria Oneşti,
regulamentul de finanţare a activităţilor non-profit de la bugetul local şi anexele
aferente în formă actualizată, modelul de contract de finaţare, anunţuri privind selecţia
participanţilor şi rezultatele evaluărilor, persoana responsabilă de implementarea
prezentului Regulament, datele de contact, alte informaţii relevante.
Art.5 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.100 din 25
octombrie 2012 rămân neschimbate.
Art.6 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi se va comunica
Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, Primarului municipiului Oneşti.

INIŢIATOR PROIECT,
Consilier local
Cristea Alexandru

Avizează,
Secretarul municipiului,
Cons.jur. Daniel Spânu
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ANEXĂ
la Hotărârea nr.____
din ___________ 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT
privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului
local al Municipiului Oneşti alocate pentru activitati nonprofit de
interes local
CUPRINS:
CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
CAPITOLUL II: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANTÃRII
CAPITOLUL III: CRITERIILE DE ACORDARE A FINANŢÃRILOR
NERAMBURSABILE
CAPITOLUL IV: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR DE
EVALUARE ŞI SELECŢIONARE
CAPITOLUL V: PROCEDURA EVALUĂRII ŞI A SELECŢIONĂRII
PROIECTELOR
CAPITOLUL VI: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
CAPITOLUL VII: PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI
DE FINANTARE
CAPITOLUL VIII: PROCEDURA DE CONTROL SI RAPORTARE
CAPITOLUL IX: SANCTIUNI
CAPITOLUL X: DISPOZITII FINALE
ANEXE 1-10
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Secţiunea 1
Scop, obiective şi definiţii
Art.1. – (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si
a procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri
publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care
aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila acordate din
bugetul local al municipiului Oneşti.
(2) Obiectivele finantarii nerambursabile din fonduri publice sunt:
A. Dezvoltarea mediului asociativ din Municipiul Oneşti.
B. Promovarea activităţilor de voluntariat în Municipiul Oneşti.
C. Creşterea gradului de implicare a cetatenilor municipiului Onesti, si in special a
tinerilor, in rezolvarea problemelor localităţii.
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Art.2. – In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au
urmatoarea semnificatie:
a) activitate generatoare de profit – activitate care produce un profit in mod direct
pentru o persoana fizica sau juridica;
b) autoritate finantatoare – Consiliul Local al Municipiului Oneşti;
c) beneficiar – solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila in
urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea
nerambursabila, conform anexei 5 la regulament;
e) contract de finantare nerambursabila – contract incheiat, in conditiile legii, intre
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, in calitate de autoritate finantatoare si
beneficiar;
f) finantare nerambursabila – alocatie financiara directa din fonduri publice, in
vederea desfasurarii de catre persoane fizice sau persoane juridice fara scop
patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau
programe de interes public la nivelul municipiului Oneşti;
g) fonduri publice – sume alocate din bugetul local de catre Consiliul Local al
Municipiului Oneşti;
h) solicitant – orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o
propunere de proiect.
Art.3. – Prezentul regulament stabileste procedura privind atribuirea contractului de
finantare nerambursabila.
Art.4. – Solicitantii trebuie sa fie persoane fizice sau persoane juridice fara scop
patrimonial – asociatii ori fundatii constituite conform legii – sau asociatii religioase
recunoscute conform legii.
Art.5. – Finanţãrile nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si
proiectele de interes public iniţiate si organizate de cãtre acestia, în completarea
veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donaţii şi sponsorizãri.
Secţiunea a 2-a
Domeniu de aplicare
Art.6. - Prevederile prezentului regulament se aplicã pentru atribuirea oricarui contract
de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Oneşti.
Art.7. - Prezentul regulament nu se aplica fondurilor speciale de interventie in caz de
calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere
procedurilor stabilite prin legi speciale.
Art.8. - Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit
si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind
protectia informatiilor clasificate, cu modificarile ulterioare.
Art.9. - Potrivit dispozitiilor prezentului regulament, nu se acorda finantari
nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului,
cu exceptia cazului in care aceasta reprezinta o componenta indispensabila proiectului,
fapt constatat de catre comisia de evaluare si selectionare ulterior analizei
documentatiei depuse de aplicant.
Art.10. - (1) Domeniile pentru care se aplica prezentul regulament sunt:
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a) Copii si tineret;
b) Protectia mediului si protectia animalelor;
c) Turism si activitati sportive;
d) Asociatii religioase;
e) Programe culturale;
f) Educatie si activitati civice;
g) Social-caritabil;
h) Activităţi de promovare a Oneştiului.
(2) Activităţile eligibile sunt prevăzute în anexa nr.9 la prezenta hotărâre.
Secţiunea a 3-a
Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabilă
Art.11. - Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare
nerambursabila sunt:
a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizica sau
juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii,
beneficiar;
b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului
concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a
specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finantare
nerambursabila;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare
nerambursabila;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de
selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel
incat orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse
egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui
interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte
de finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor
nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la
data incheierii contractului de finantare;
g) cofinantarea, in sensul ca finantarile nerambursabile trebuie insotite de o
contributie de minimum 10% din valoarea totala a proiectului 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.
Art.12. - Finantarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în
baza unui contract încheiat între parti.
Art.13. - Pentru acelasi domeniu, un beneficiar nu poate contracta decat o singura
finantare nerambursabila in decursul unui an.
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Art.14. - In cazul aplicarii cu mai multe proiecte la acelasi domeniu trebuie precizata
ordinea importantei lor pentru solicitant, deoarece, conform procedurii de aplicare, cel
mult un proiect va fi finantat.
Art.15. - In cazul in care un beneficiar contracteaza, in cursul aceluiasi an
calendaristic, mai mult de o finantare nerambursabila pentru domenii diferite de la
aceeasi autoritate finantatoare, nivelul finantarii nu poate depasi o treime din totalul
fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii
finantatoare respective.
Secţiunea a 4-a
Prevederi bugetare
Art.16. - Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare
în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de cãtre Consiliul local al municipiului
Oneşti, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea,
executarea si raportarea bugetului local.
Secţiunea a 5-a
Informarea publicã şi transparenţa decizionalã
Art.17. - Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind
finanţările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selectionare,
procedurile 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 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public.
CAPITOLUL II
Procedura de solicitare a finantãrii
Art.18. - Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face în sistem
competitiv exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, procedura care permite
atribuirea unui contract de finantare nerambursabila din fonduri publice, prin
selectarea acestuia de catre o comisie, cu respectarea principiilor prevazute la punctul
3 al primului capitol.
Art.19. - Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selectie a proiectelor.
Art.20. - Procedura de selectie de proiecte, organizata de autoritatea finantatoare va
cuprinde urmatoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile;
b) publicarea anuntului de participare;
c) inscrierea candidatilor;
d) transmiterea documentatiei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
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f) verificarea eligibilitatii administrative, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si financiara;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor pe site-ul primariei;
i) incheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabila;
j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare
nerambursabila
Art.21. - Documentaţia de solicitare a finanţãrii se va depune intr-un singur exemplar
(original) in dosar de incopciat pe care va fi specificat numele aplicantului, numărul de
file conţinut (fiecare pagină a dosarului va fi numerotată), precum si in format
electronic (pe suport magnetic) la registratura Primăriei municipiului Oneşti, situată in
B-dul Oituz, nr. 17 A, parter.
Art.22. - Documentatia va fi intocmita in limba romana.
Art.23. - Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al
continutului si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de
catre o persoana imputernicita legal de acesta.
Art.24. - Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm
pe toata durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabila.
Art.25. - În vederea organizării competiţiei de selecţionare, pentru a primi finanţare,
documentaţiile prevăzute la art. 26 şi art.27 din prezentul capitol se vor depune în plic
sigilat, la termenul stabilit de catre autoritatea finantatoare prin anuntul de participare.
Art.26. - Documentaţia solicitanţilor persoane juridice va contine umătoarele acte:
a) formularul de solicitare a finanţãrii conform anexei 1;
b) abrogat;
c) declaraţia consiliului director al organizaţiei fără scop lucrativ solicitante, conform
anexei 2
d) statutul şi certificatul de înregistrare fiscală;
e) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la
administraţiile finanţelor publice competente; în cazul in care acestea nu sunt
finalizate, se vor depune situatiile aferente exercitiului financiar anterior; sunt
exceptate ONG-urile nou înfiinţate;
f) abrogat;
g) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte organizaţii şi instituţii, dacă
este cazul;
h) CV-ul coordonatorului de proiect (anexa 7);
i) certificate fiscale din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor de plată exigibile a
impozitelor şi taxelor către bugetul de stat şi bugetul local;
j) declaratia de impartialitate, conform anexei 4;
k) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli
prevazute;
l) alte documente considerate relevante de catre aplicant.
Art.27. - Documentatia solicitantilor persoane fizice va contine urmatoarele acte:
a) formularul de solicitare a finanţãrii, conform anexei 1;
b) abrogat;
c) declaraţia persoanei fizice, conform anexei nr.2,
d) abrogat;
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e) CV-ul coordonatorului de proiect (anexa 7);
f) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre stat si bugetul
local;
g) declaratia de impartilitate conform anexei nr.4;
h) copie legalizata dupa actul de identitate;
i) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli
prevazute;
j) alte documente considerate relevante de catre aplicant.
CAPITOLUL III
Criteriile de acordare a finanţãrilor nerambursabile
Art.28. - Vor fi supuse evaluării programele şi proiectele care întrunesc următoarele
criterii de selecţionare:
a) programele şi proiectele sunt de interes public local;
b) este dovedita capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finantarii
prin:
- experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare;
- căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectului(cetatenii,comunitatea);
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la
nivelul propus;
- experienţă de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii
guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.
Art.29. - Toate programele şi proiectele selecţionate în urma trierii sunt supuse
evaluării. La acordarea punctajului conform grilei de evaluare vor fi avute în vedere:
a) Relevanta proiectului propus, prin raportare la obiectivele programului;
b) Relevanta proiectului propus, pentru nevoia identificata, la nivel local;
c) Gradul de implicare si conlucrare dintre organizatii;
d) Claritate si realism in alcatuirea planului de actiune;
e) Claritatea, relevanta si corelarea bugetului cu activitatile propuse;
f) Dimensiunea impactului prevazut.
Art.30. - Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la cap.V, art.44;
Art.31. - Nu sunt selecţionate programele ori proiectele aflate în una dintre
următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art. 21, 26 şi 27
din capitolul II;
b) au conturile bancare supuse procedurilor de executare silită;
c) solicitantii nu au respectat un contract de finanţare anterior (in acest caz le va fi
suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finantare pe o perioada de un an de
zile) ;
d) solicitantii au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară;
e) solicitantii nu si-au indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor catre bugetul stat, bugetul local, precum si bugetul asigurărilor sociale de
stat;
f) solicitantii nu au prevazut in statutul organizatiei, activitatea corespunzatoare
domeniului la care doresc sa participe;
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g) solicitantii nu au domiciliul/sediul sau filiala/punctul de lucru în Municipiul Oneşti.
CAPITOLUL IV
Organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare şi selecţionare
Art.32. - Evaluarea şi selecţionarea programelor şi proiectelor se va face de către
comisia de evaluare şi selecţionare stabilita în condiţiile prezentului regulament.
Art.33. – Comisia de evaluare şi selecţionare va fi formată din 5 persoane, numită prin
hotărâre a consiliului local, astfel: un reprezentant al consiliului local, 2 reprezentanţi
ai primarului şi 2 reprezentanti ai societăţii civile cu experienta in domeniul finantat.
La şedinţe comisiei pot fi invitate şi ale persoane cu experienţă în domeniul finanţat,
fără a avea drept de vot.
Art.34. - Şedinţele fiecărei comisii sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii
comisiei prin vot deschis.
Art.35. - Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei,
în termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a
căror rezolvare este de competenţa comisiei.
Art.36. - Comunicările secretarului comisiei vor fi înaintate în scris şi pe mail la
adresele stabilite de comun acord cu preşedintele comisiei.
Art.37. - Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate
prin hotararea Consiliului Local de numire a Comisiilor. Secretarul nu are drept de vot.
Art.38. - Fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit
modelului prevăzut în anexa nr.8.
Art.39. - Comisiile hotărăsc prin votul majorităţii membrilor.
CAPITOLUL V
Procedura evaluării şi a selecţionării proiectelor
Art.40. - Documentaţiile de solicitare a finanţãrii vor fi comunicate de urgentã, pe
masura inregistrarii, secretariatului comisiei de evaluare si selectionare. Secretariatul
comisiei nu va accepta documentatiile înregistrate dupã termenul limitã corespunzator
sesiunii de finantare, sub sancţiunea atragerii răspunderii administrative sau penale,
după caz.
Art.41. – (1) Documentaţia de solicitare a finantãrii este analizată de către membrii
comisiei de evaluare şi selecţionare în termenul stabilit prin anuntul de participare şi
va fi notată potrivit criteriilor de evaluare de catre fiecare membru.
(2) Decizia comisiei de evaluare este definitiva in sistemul administrativ al cailor de
atac. Orice neintelegere cu privire la decizia comisiei se poate soluţiona amiabil, prin
mediere sau poate fi atacata la instanta de contencios administrativ, in conditiile Legii
nr. 554/2004.
Art.42. - Comisia de evaluare şi selecţionare înaintează procesul verbal de stabilire a
proiectelor căştigătoare a procedurii de selecţie Direcţiei Economice, Serviciului
Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Oneşti în vederea întocmirii
proiectului de hotărâre de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.
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Art.43. - În termen de 10 zile de la data încheierii lucrărilor, secretarul comisiei
comunică în scris aplicanţilor, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi
alocate.
Art.44. – (1) Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza
următoarelor criterii din grila de evaluare:
Criteriu
Pondere (%)
a) - capacitatea organizaţională
20
b) - respectarea obiectivelor programului
10
c) - calitatea proiectului propus
40
d) - calitatea rezultatelor
20
e) - capacitatea financiară
10
(2) Grila de evaluare detaliată este prevăzută în Anexa nr.10 la prezenta hotărâre.
CAPITOLUL VI
Încheierea contractului de finantare
Art.45. - Contractul se încheie între autoritatea finanţatoare şi solicitantul selecţionat,
in termen de maxim 60 de zile de la data comunicarii rezultatului sesiunii de selectie a
proiectelor in presa locala şi pe site-ul Primăriei Oneşti www.onesti.ro .
Se împuterniceşte Primarul Municipiului Oneşti să semneze în numele Consiliului
Local al Municipiului Oneşti contractele de finanţare încheiate în condiţiile legii.
Art.46. - La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţãrii, precum şi
bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului întocmit conform anexei 1.
Art.47. - Dispozitiile Secţiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese
(art.66-70) şi ale Capitolului VI - Dosarul achiziţiei publice (art.211-215) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, se aplica in mod corespunzator si contractelor de finantare nerambursabila
din fonduri publice atribuite potrivit prezentului regulament.
CAPITOLUL VII
Procedura privind derularea contractului de finantare
Art.48. - Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate in baza unui contract de finantare
nerambursabila numai in masura in care sunt justificate si oportune si au fost
contractate in perioada executarii contractului.
Art.49. - Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cuprinse in anexa nr.5 la
prezentul regulament.
Art.50. – (1) Autoritatea finantatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de
finantare nerambursabila ca platile catre beneficiar sa se faca in transe, in raport cu
faza proiectului si cheltuielile aferente, in functie de evaluarea posibilelor riscuri
financiare, durata si evolutia in timp a activitatii finantate ori de costurile interne de
organizare si functionare ale beneficiarului.
(2) In cazuri justificate, in functie de specificul proiectului finantat, suma alocata din
bugetul local va fi virata integral, la solicitarea beneficiarului cu aprobarea
ordonatorului principal de credite.
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Art.51. - Finantarea 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.
Art.52. – Prima transa (avans) nu poate depasi 30% din finantarea acordata, iar ultima
transa de 10% din valoarea finantarii nerambursabile, va fi virată beneficiarului in
termen de 15 zile de la validarea raportului final.
Art.53. - Atunci când, pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul
achizitioneaza, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau servicii,
procedura de achizitie este cea prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VIII
Procedura de raportare şi control
Art.54. – (1) Pe parcursul derulării contractului, solicitantii care au primit finantare au
obligaţia să prezinte autorităţii finanţatoare, următoarele raportări:
a) raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe
intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare;
b) raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii şi va
cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect cuprizand
atat finantarea proprie cat si contributia PMO.
(2) Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa 3 la regulament, vor fi depuse
atat pe suport de hartie cat si pe suport magnetic in dosare de incopciat, pe care se
specifica numele organizatiei precum si nr. de file continut (fiecare pagină a dosarului
va fi numerotată).
(3) Raportarile vor fi însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
Acestea vor fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Oneşti cu adresa de
inaintare întocmită conform anexei 6 la regulament.
(4) În termen de 15 zile de la depunerea documentaţiei autoritatea finanţatoare va
răspunde beneficiarului în scris prin care:
a. confirmă validitatea raportului şi documentaţiei primite;
b. solicită clarificări suplimentare;
c. respinge raportul.
Art.55. - Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul
stabilit prin contract nu vor obtine decontarea transei finale şi vor urma procedurile
specifice.
Art.56. - Comisia de Evaluare si Selectie va stabili duratele contractelor de finantare
astfel incat sa asigure derularea procedeului de finantare a contractului si de decontare
a ultimei transe in anul calendaristic in care s-a acordat finantarea, nu mai tarziu de 15
decembrie a anului in curs.
Art.57. – (1) Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele
documente:
a) pentru decontarea cheltuielilor administrative şi a cheltuielilor ocazionate de
achiziţionarea de bunuri şi servicii: factură fiscală, însoţită de chitanţă/ordin de
plată/bon fiscal;
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b) pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de inchiriere, factură fiscală,
chitanţă/ordin de plată/dispoziţie de plată (contractul de închiriere valabil pe perioada
proiectului);
c) pentru decontarea cheltuielilor privind onorariile, consultanta de specialitate,
fond premiere: document justificativ privind existenţa obligaţiei de plată, factură
fiscală (unde e cazul), chitanţă/ordin de plată/stat de plata semnat de reprezentantii
legali ai beneficiarului, însoţit de documentul viramentului impozitului pe venit
(beneficiarii vor fi alţii decât cei permanenţi);
d) pentru decontarea cheltuielilor care se inscriu in categoria alte cheltuieli: orice
document fiscal care corespunde legislatiei aflate in vigoare.
e) pentru justificarea cheltuielilor de transport in cazul persoanelor juridice şi fizice
este necesară prezentarea foii de parcurs, impreuna cu bonurile de benzina aferente sau
in cazul transportului cu trenul sau autocarul, biletele de calatorie şi în caz de nevoie
contract de comodat între organizaţie şi persoană fizică sau talonul maşinii în cazul în
care autoturismul este înscris pe organizaţie.
(2) Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada
desfasurarii actiunii.
Art.58. - Bunurile achizitionate în cadrul proiectului prin regimul finantarilor
nerambursabile din fondurile bugetului local vor purta indicative din care sa rezulte ca
sunt achizitionate in cadrul progamului de finantare de le bugetul local al municipiului
Oneşti, stema şi denumirea consiliului local şi nu pot fi vandute sau inchiriate pe o
perioada de 5 ani de la data achizitionarii lor.
Art.59. - Autoritatea finantatoare isi rezerva dreptul de a face monitorizari si
verificari, atat in perioada derularii contractului de finantare nerambursabila, cat si
ulterior validarii raportului final, dar nu mai târziu de 5 ani de la data validării.
Art.60. - Contractele de finantare nerambursabile vor prevedea, sub sanctiunea
nulitatii, calitatea Curtii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derularii
activitatii nonprofit finantate din fondurile publice.
Art.61. - Regimul de gestionare a sumelor finantate si controlul financiar se realizeaza
in conditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de catre compartimentele de
specialitate/auditorii independenti/comisii de evaluare. Dosarul complet continand
raportul final al proiectului constituie document de interes public si trebuie pastrat
timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.
CAPITOLUL IX
Sancţiuni
Art.62. - 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
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.
Art.63. - În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor
contractuale, beneficiarul finantãrii este obligat in termen de 15 zile să returneze

10

ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele
bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.
Art.64. - Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii
finantãrii datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind
colectarea creanţelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.
Art.65. - Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea
transei finale precum si la interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii pe viitor.
CAPITOLUL X
Dispoziţii finale
Art.66. - Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura
de selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii
finanţării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în
momentul primirii la registratura Primariei Municipiului Oneşti, situată in B-dul Oituz
nr. 17 A, parter, cod 601032. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu
excepţia documentelor care confirmă primirea.
Art.67. – Beneficiarii proiectul au obligaţia respectării regulilor de vizibilitate a
proiectului prin utilizarea măsurilor de informare şi publicitate, menţionând numele
finanţatorului: Consiliul Local Oneşti şi Primăria Municipiului Oneşti, pe toate
materialele tipărite şi comunicatele emise de beneficiarul finanţării, aplicarea de
ectichete pe bunurile fixe şi menţionarea următorului paragraf în toate materialele
publicitare şi de corespondenţă: „Proiect al (numele beneficiarului) finanţat de către
Consiliul Local Oneşti şi Primăria Municipiului Oneşti.”
Art.68. – (1) Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.
(2) Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile
acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2013.
Art.69. - Anexele nr.1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament, astfel:
a) Anexa 1 – formular cerere de finantare;
b) Anexa 2 – declaratie persoane juridice/fizice;
d) Anexa 3 – formular pentru raportari intermediare si finale;
e) Anexa 4 – declaratie de impartialitate a beneficiarului;
f) Anexa 5 – cheltuieli eligibile si neeligibile;
g) Anexa 6 – adresa de inaintare a raportului final sau intermediar;
h) Anexa 7 – curriculum vitae;
i) Anexa 8 – declaratie de impartialitate a membrilor Comisiei Evaluare si Selectie;
j) Anexa 9 – activităţile eligibile;
k) Anexa 10 – grila de evaluare.
Preşedinte de şedinţă,
Martin Ştefan
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Contrasemnează,
Secretarul municipiului,
Cons.jur. Daniel Spânu

Anexa 1
la Regulament
CERERE DE FINANŢARE
A. Organizaţia
Numele organizaţiei:
Adresa de contact:
Strada:
Judeţ:
Tipul organizaţiei:
q Asociaţie

Nr.
Localitatea:

Bl.

q Fundaţie

Sc.
Cod:

Ap.

q Alta (specificaţi)

Nivelul organizaţiei:
q Local
q Judeţean
q Regional
q Naţional
Numărul membrilor/membrii activi/angajaţilor:
Numele Băncii:
Sucursala /Agenţia:
Cod IBAN (lei):
Codul Fiscal:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
Echipa de conducere (nume/funcţia/adresa):

Reprezentantul legal (nume şi prenume, telefon, e-mail, semnătură):
Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei pe anul anterior:
Bugetul existent pentru anul în curs:
Data de începere a proiectului:
Data de încheiere a proiectului:
Titlul proiectului:
Coordonator proiect:
Nume_____________________Prenume___________________________
Loc de muncă____________________Funcţia________________________
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B.I./C.I.seria_____Nr._________eliberat de_________________data_____________
Domiciliul:Localitatea__________________________cod
poştal________
judeţul_______________
Str._________________________nr.____bl._____sc.___et.____ap.____
Telefon______________________e-mail__________________________

B. Proiectul
1. Prezentarea organizaţiei
1.a Scop, grup ţintă vizat prin intermediul activităţilor, data de înfiinţare,
principalele rezultate obţinute, proiecte derulate, finanţări precedente - max. 25
rânduri
1.b Echipa de coordonare - experienţă, pregătire, abilităţi.
2. Titlul proiectului
3. Descrierea proiectului
3.a Scopul concret al proiectului (Scopul este stadiul în care dorim să ajungă
problema ca urmare a derulării proiectului.)
3.b Justificarea proiectului – max. 2 pagini
-Prezentarea problemei ce urmează a fi soluţionată prin intermediul proiectului
-Grupul ţintă, aria de desfăşurare a proiectului
-Schimbările ce se vor produce prin implementarea proiectului, rezultate concrete
aşteptate
-Evaluarea rezultatelor
3.c Obiectivele proiectului – max. 10 rânduri
3.d Graficul de activităţi al proiectului
-calendarul activităţilor defalcat pe luni, termene, responsabili etc.
3.e Descrierea detaliată a activităţilor
3.f Aplicarea metodelor specifice educaţiei non-formale în proiect
3.g Includerea persoanelor defavorizate social (dacă este cazul) - descrierea
problemelor cu care se confruntă, în ce mod proiectul propus contriuie la
dezvoltarea persoanelor vizate, tabel cu persoanele incluse (nume, prenume, email/telefon, problema cu care se confruntă)
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3.h Vizibilitatea proiectului - Măsurile prevăzute pentru promovarea
proiectului în comunitatea oneşteană
3.i Impactul proiectului
3.j Parteneri - crearea unui tabel nominal cu partenerii atraşi în proiect şi
descrierea responsabilităţilor fiecăruia dintre aceştia (se anexează contractele
semnate cu partenerii)
4. Sustenabilitatea proiectului

5. Bugetul proiectului

Capitol de
buget

Categoria
de
cheltuială

Contribuţia
solicitată
(RON)

Buget total
(RON)

Contribuţia
organizaţiei Dvs.
(RON)

Onorarii
Comunicaţii
(telefon, poştă)
Cheltuieli adm.
(chirie, întreţ.)
Consumabile
Echipament
(daca este cazul)
Publicaţii
Publicitate
Servicii
Cazare
Transport
Masă
Alte cheltuieli
Total
6. Detaliaţi şi justificaţi cheltuielile prevăzute
7. Alţi finanţatori (Precizaţi dacă aţi solicitat fonduri pentru acest proiect şi altor
finanţatori şi care este stadiul acestor cereri).
8. Ordinea de prioritate (în cazul în care aţi aplicat mai multe proiecte la această
rundă vă rugăm să precizaţi ordinea importanţei lor pentru dumneavoastră, luând în
considerare procedura de aplicare):
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9. Domeniul pentru care se aplică:
Declarăm pe proprie răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.
Preşedinte (Director) organizaţie

Numele coordonatorului de proiect
___________________________

________________________

Semnătura__________________

Semnătura_______________
Ştampila

Data_______________________
Localitatea__________________
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Anexa 2
la Regulament

DECLARAŢIE

Subsemnatul .......................... , domiciliat în localitatea ................ , str...........................
nr. ..... , bl .... , ap ...., sectorul/judeţul ............ , codul poştal ........... , posesor al actului
de identitate .......... seria ........ nr........ , codul numeric personal .............. , în calitate de
reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei ........…... , declar pe propria
răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una
dintre următoarele situaţii:
a) în incapacitate de plată;
b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
c) nu am încălcat/a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din
fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;
f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune,
delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de
fonduri;
g) nu am beneficiat in cursul acestui an fiscal pentru activitatea mentionata in cererea
de finantare (Anexa 1 din Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile
din fondurile bugetului local al municipiului Oneşti alocate pentru activitati nonprofit
de interes local) de o alta finantare de la bugetul local sau bugetul de stat;
h) nu încalc prevederile Legii 350/2005, art.12, alin 2) potrivit căruia - ``în cazul in
care un beneficiar contracteaza, in cursul aceluiasi an calendaristic, mai mult de o
finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare, nivelul finantarii nu
poate depasi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate
anual in bugetul autoritatii finantatoare respective``.
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals
în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
Semnătura

Data

..........................

..................
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Anexa 3
la Regulament
FORMULAR PENTRU RAPORTĂRI INTERMEDIARE ŞI FINALE
Contract nr. ............... incheiat in data de .............................
Organizaţia.............................................................................
- adresa ..................................................................................
- telefon/fax ............................................................................
Denumirea Proiectului……………………………….................
Data înaintării raportului ..........................................................
I.Raport de activitate
1.Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului:
(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de
ansamblu a derulării programului/proiectului şi verificării realităţii prestaţiilor:
beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.)
2.Realizarea activităţilor propuse:
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU
Dacă NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea
tuturor activităţilor prevăzute în contract)
3.Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare
activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă şi grafic de
activităţi realizate până la momentul depunerii raportului. Anexaţi documente
relevante, după caz.)
II.Raport financiar
1.Date despre finanţare:
- valoarea totala a proiectului ______, conform contractului de finantare nr.__din____
- cheltuieli cumulate la data intocmirii raportului: ___________ , din care:
- finanţate din contributia proprie a Beneficiarului: ___________
- finanţate din sume de la bugetul local in baza contractului de finantare: ___________
Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6

Categoria
bugetara

Prevederi conform
bugetului anexat la
Executie
Total
Total
contract
buget
Executie
Contribuţia Contribuţia
Contribuţia Contribuţia
PMO
beneficiarului
PMO
beneficiarului

Închirieri
Onorarii/ fond
premiere
Transport
Cazare şi masă
Consumabile
Echipamente
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7
8
9
10
11

Servicii
Administrative
Tipărituri
Publicitate
Alte cheltuieli
(se vor
nominaliza):
TOTAL
PROCENT % 100
2.Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate:
facturi, chitanţe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată.
3.Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat
mai jos):
Nr.
crt.

Categoria
cheltuieli

Nr.si data
document

Unitatea
emitenta

Suma
totala

Contributie Contributie
PMO
Aplicant

Reprezentantul asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei/cultului ...................................
(numele, prenumele şi semnătura)......................................................................
Coordonatorulprogramului/proiectului................................................................
(numele, prenumele şi semnătura).......................................................................
Responsabilul financiar al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei/cultului
(numele, prenumele şi semnătura).....................................................................
Data ...................
Ştampila
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Anexa 4
la Regulament

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezinta conflict de interese orice situatie care il impiedica pe beneficiar in orice
moment sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si
situatia in care executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane
implicate in implementarea proiectului poate fi compromisa din motive familiale,
politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoana.

Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a
organizatiei solicitante in ceea ce priveste implementarea proiectului, ma oblig sa iau
toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum
este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea
finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea
conflict.

Numele si prenumele:
Functia:
Semnatura si stampila:
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Anexa 5
la Regulament
CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE
- Administrative: chirie sediu, apa, canal, electricitate, comunicatii, gaze, costuri de
incalzire (se vor deconta cheltuieli administrative în limita a 30% din valoarea
finanţării);
- Inchirieri: echipamente, mijloace de transport, sali de activitati (seminarii, cursuri,
expozitii, etc.);
- Onorarii, fond premiere pentru personalul de specialitate direct implicat in proiect;
- Transport: bilete si abonamente transport, transport echipamente si materiale,
bonuri de benzina. Transportul se va realiza pe cat posibil cu cele mai ieftine mijloace
de transport, la clasa a doua;
- Cazare si masa: cazarea si masa aferenta persoanelor implicate in derularea
proiectului;
- Consumabile: hartie, toner, cartus imprimanta, markere, etc.;
- Achiziţii echipamente: nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce
presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta
reprezintă o componentă indispensabilă a proiectului;
- Achiziţii servicii: orice activitate prestata de o persoana juridica sau fizica, care nu
se incadreaza la categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developari
filme foto, comisioane bancare, montaje filme, reparatii, intretinerea aparaturii, etc.;
- Tiparituri: brosuri, pliante, fluturasi, manuale, afise, etc.;
- Publicitate: actiuni promotionale ale proiectului/programului;
- Taxa pe valoarea adăugată (TVA);
- Alte costuri: tot ceea ce nu poate intra in categoriile mai sus mentionate, dar care se
justifica pentru activitatile proiectului.

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe (exceptie culte)
Achizitii de terenuri, cladiri
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Anexa 6
la Regulament

Adresa de inaintare a raportului final sau intermediar
!! Antet aplicant !!

Catre,
Primaria Municipiului Oneşti

Alaturat va inaintam raportul narativ si financiar privind proiectul inregistrat cu nr.
_______________, avand titlul _____________________________________ care a
avut/are loc in ________________, in perioada _______________ in valoare de
____________________.
Nr. file la dosar _____
Data:_____________
Reprezentant legal Coordonator proiect,
Numele si prenumele____________ Numele si prenumele____________
Semnatura ____________ Semnatura _____________
Stampila organizatiei
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Anexa 7
la Regulament

Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
(rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Mobil:

Fax(uri)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

E-mail(uri)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Naţionalitate(-tăţi)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Data naşterii

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Sex

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

(rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scris•

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Permis(e) de conducere

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
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Anexa 8
la Regulament

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE
Subsemnatul .......……………............... deţin, ca membru al Comisiei de evaluare şi
selecţionare a organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi
finantare de la bugetul local al municipiului Oneşti, calitatea de evaluator al
programelor/proiectelor înaintate comisiei.
Declar prin prezenta că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul al
II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătură cu
cererile de acordare a finanţãrii integrale sau parţială a proiectelor/programelor de
interes public, înaintate Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor
neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finantare de la bugetul local al
municipiului Oneşti.
Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi
evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage
din comisie.

Data .............
Semnătura .....................

24

Anexa 9
la Regulament
ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
I.COPII SI TINERET
a) Cursuri, formari, training-uri, seminarii pentru tineri;
b) Campanii de voluntariat;
c) Campanii de caritate care sa implice tineri;
d) Schimburi de experienta cu organizatii din tara sau din strainatate;
e) Infiintarea de centre de tineret/voluntariat;
f) Organizarea de festivaluri, sarbatori destinate tinerilor;
g) consultari publice pe teme de tineret;
h) Campanii de informare si prevenire pe diferite teme de interes pentru tineri;
i) Scoli, universitati de vara;
j) Activitati sau concursuri civice, de mentorat, de consiliere profesionala, culturale,
sportive, sanatate, de timp liber, artistice destinate tinerilor.
k) Activitati pentru copii.
II. PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA ANIMALELOR
a) Organizarea de activităţi directe / evenimente cu impact direct şi măsurabil la
nivelul municipiului Oneşti: igienizări, plantări, amenajări de spaţii verzi, ecoturism,
amenajări conexe problematicii de mediu (piste si parcaje pentru biciclete, puncte de
colectare, locuri de joacă, puncte de monitorizare, trasee turistice, amenajare locuri
picnic etc.), întâlniri, expoziţii, concursuri şi alte activităţi directe conexe protecţiei
mediului.
b) Organizarea de activităţi educative cu tematică de mediu, pentru copii, tineri şi
adulţi
c) Elaborarea unor materiale informative şi de promovare (broşuri, pliante, afişe,
produse şi materiale multimedia, cataloage etc.)
d) Organizarea unor seminarii, instruiri sau conferinţe pentru specialiştii de mediu
Activităţile trebuie să aibă legătură cu tematica managementului eficient privind apa,
aerul, solul, terenurile, energia, transporturile, habitatele, sau cu educaţia pentru
mediu.
e) Activitati specifice protectiei animalelor.
III. TURISM SI ACTIVITATI SPORTIVE
a) organizarea de concursuri sportive de nivel local, judetean, regional, national sau
international;
b) programe de constientizare a importantei sportului si promovare a activitatilor
sportive;
c) programe de administrare si valorificare eficienta a bazelor sportive care exista in
municipiul Onesti;
d) alte activitati sportive.
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IV. ASOCIATII RELIGIOASE
a) punerea in valoare a lacasurilor de cult si monumentelor religioase;
b) pelerinaje;
c) procesiuni religioase;
d) activitati comemorative si finatropice;
e) tabere sau intalniri cu tematica religioasa.
V. PROGRAME CULTURALE
a) simpozioane;
b) concursuri;
c) recitaluri si concerte;
d) lansari de carte;
e) editari de carti si publicatii;
f) aniversari jubiliare comemorari;
g) intalniri cu personalitati stiintifice si culturale;
h) variate expozitii de arta si cultura;
i) arta fotografica;
j) vernisaje de pictura;
k) festivaluri si manifestari artistice;
l) manifestari culturale in tara si in strainatate;
m) excursii educative si schimb cultural;
n) achizitii, relocari, reparatii de monumente istorice.
VI. EDUCATIE SI ACTIVITATI CIVICE
a) organizarea de manifestări - dezbateri, simpozioane, conferinţe, dialoguri publice –
în scopul cunoaşterii principiilor democraţiei, a legilor economice şi sociale, precum şi
a mijloacelor de acţiune privind transformarea societăţii oneştene, în acord cu
legislaţia româneasca şi implicit cea europeană;
b) proiecte şi acţiuni care vizează educarea cetăţenilor în ceea ce priveşte
competenţele şi atribuţiile autorităţilor publice, rezolvarea amiabila a conflictelor si
mediere;
c) realizarea de studii, analize şi cercetări;
d) iniţierea şi/sau organizarea de întâlniri între cetăţeni şi reprezentanţii autorităţilor
publice locale şi centrale;
e) organizarea de dezbateri şi sondaje de opinie pe probleme de interes public;
f) instituirea unor premii anuale pentru activităţi civice;
g) susţinerea înfiinţării de noi organizaţii neguvernamentale, reprezentative pentru
interesele cetăţenilor;
h) alte activităţi educative.
VII. SOCIAL-CARITABIL
a) promovarea solidaritatii si intrajutorarii umane in lupta cu boala, suferinta, saracia,
inechitatea
sociala.
b) cooperarea cu autoritatile locale in identificarea si ajutorarea membrilor comunitatii.
c) consultanta si consiliere persoanelor cu nevoi speciale, in dificultate materiala sau
sociala, in domeniul asistentei sociale.
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VIII. Promovarea Oneştiului
a) evenimente şi activităţi de promovare şi valorificare a oportunităţilor
economice, culturale şi sportive din Oneşti, în medii exterioare oraşului;
b) realizarea de materile de promovare a Oneştiului;
c) alte activităţi care aduc plus valoare Oneştiului
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Anexa 10
la Regulament

Grila de evaluare

CRITERIU DE EVALUARE
CAPACITATEA ORGANIZATIONALA
- relevanta organizatiei in domeniul pentru care a aplicat
- experienta relevanta in implementarea de proiecte cu
finantare nerambursabila
-experienta echipei de coordonare
- vizibilitatea si transparenta organizatiei in mediul onestean
RESPECTAREAOBIECTIVELOR PROGRAMULUI
- proiect de interes local
- relevanta fata de obiectivele prezentului program
CALITATEA PROIECTULUI PROPUS
- parteneriat cu alte institutii/organizatii locale
- calitatea parteneriatelor
- calitatea programului de activitati
- calitatea etapei de evaluare
- abordarea unor teme de interes local
- aplicarea metodelor de invatare non-formala
- promovarea dezvoltarii sociale si personale a beneficiarilor
- includerea in proiect a persoanelor defavorizate social
- vizibilitatea proiectului
CALITATEA REZULTATELOR
- impactul proiectului propus
- sustenabilitatea proiectului
CAPACITATEA FINANCIARA
- raportul cost-eficienta al bugetului propus
- capacitatea de a sustine financiar proiectul
TOTAL

PUNCTAJ
20
3
7
5
5
10
2
8
40
2
5
6
3
6
5
5
6
2
20
10
10
10
5
5
100

Punctajul minim pentru aprobarea proiectului este de 55 de puncte din maximul de 100 si
minim 21 de puncte la capitolul CALITATEA PROIECTULUI PROPUS.
Punctajul maxim care poate fi atins de un proiect este de 100 de puncte.
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