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CAPITOLUL I: GENERALITATI
Art.1. Informaţii generale privind autoritatea finanţatoare:
Denumirea autorităţii contractante : U.A.T. – municipiul Moinesti ;
Cod fiscal: 4591490
Adresa: Moinesti, str. V. Alecsandri nr. 14
Numărul de telefon: 0234 -363680
Fax: 0234 - 365428
E-mail: office@moinesti.ro
Informaţii suplimentare: tel. 0733/959403 e-mail: proiecte@moinesti.ro
Art.2. Scop si definiţii
2.1. Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi procedurii
pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi
căile de atac ale actului sau deciziei autorităţii finanţatoare care aplică procedura de atribuire
a contractelor de finanţare nerambursabilă acordate din bugetul local.
2.2. În înţelesul prezentului ghid, semnificaţia termenilor şi expresiilor: activitate
generatoare de profit, autoritate finanţatoare, beneficiar, cheltuieli eligibile, contract de
finanţare nerambursabilă, finanţare nerambursabilă, fonduri publice, solicitant; este
cea prevăzută în art. 2 din Legea nr.350/2005.
2.3. Finanţările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele şi
proiectele de interes public local iniţiate şi organizate de către solicitanţi cu sediul social pe
teritoriul administrativ al municipiului Moinesti, în completarea veniturilor proprii şi a celor
primite sub forma de donaţii şi sponsorizări.
Art.3. Domeniu de aplicare
3.1. Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanţare
nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial
- asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute
conform legii.
3.2. Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de
finanţare nerambursabilă din fondurile publice acordate din bugetul municipiului Moinesti.
3.3. Aceste prevederi nu se aplică pentru finanţările nerambursabile din fonduri
externe, cu excepţia fondurilor alocate prin Programul general „Solidaritatea şi gestionare
fluxurilor migratorii” (conf. OUG 84/2008), fondurilor speciale de intervenţie în caz de
calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi nu aduc atingere procedurilor
stabilite prin legi speciale.
3.4. 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 ulterioare.
3.5. Potrivit dispoziţiilor acestui ghid si Legii nr. 350/2005, nu se acordă finanţări
nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu
excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului.
Caracterul indispensabil va fi temeinic justificat de către solicitant printr-o anexa separata la
proiect, urmând a fi analizat de către comisia de evaluare .
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Art.4. Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă
4.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă
sunt cele prevăzute la art.4 din Legea 350/2005, astfel:
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică
ce desfăşoară activităţi nonprofit 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 dispoziţie 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 fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se
atribui contractul respectiv;
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, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru
continuarea programului, în limita plafonului de cofinanţare prevăzut la lit. g);
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din
partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; pentru fondurile
alocate României prin Programul general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii»
pentru perioada 2007-2013, contribuţia din partea beneficiarului trebuie să fie de minimum
5% din valoarea totală a finanţării.
Art.5. Proceduri generale de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă
5.1. Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor
publice alocate anual în bugetul municipiului Moinesti.
5.2. Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o
singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an
fiscal conform art.12 alin.1 din Legea 350/2005
5.3. Potrivit art.12 alin.2 din Legea 350/2005 în cazul în care un beneficiar
contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă
de la aceeaşi autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul
fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare
respective.
5.4. Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare
nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în
perioada executării contractului potrivit art. 13 din Legea 350/2005.
5.5. Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat.
5.6. U.A.T. – municipiul Moinesti trebuie să repete procedura de selecţie de proiecte
în cazul în care există un singur participant .
5.7. În cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus
propunere de proiect, autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare
nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii.
5.8. In cazul in care după încheierea contractelor de finanţare nerambursabile cu
solicitanţii declaraţi câştigători, sumele puse la dispoziţie de către U.A.T. - municipiul
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Moinesti nu sunt contractate în întregime, autoritatea finanţatoare poate decide
organizarea unei noi sesiuni de selecţie.
Art.6. Transparenţă şi publicitate
6.1. Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate finanţării
nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă,
contractele de finanţare nerambursabilă încheiate 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 cu modificările şi
completările ulterioare privind liberul acces la informaţiile de interes public.

CAPITOLUL II: PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANTARII
NERAMBURSABILE
Art.7. Alocari financiare – Domenii, obiective
7.1. Obiectivul general al programului: Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea
stimulării contribuţiei sectorului non - profit la creşterea şi încurajarea participării active a
cetăţenilor la viaţa socială a comunităţii.
7.2. Domenii:
 cultura
 social
 sport
7.3. Obiectivele proiectelor:
Domeniul Cultura
 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;
 Promovarea cooperării culturale la nivel local;
 Păstrarea şi promovarea patrimoniului şi tradiţiei culturale;
 Dezvoltarea cooperării culturale internaţionale;
 Promovarea valorilor culturale locale în circuitul cultural naţional, regional 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;
 Creşterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei
locale.
Domeniul Social
 Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor din grupurile
vulnerabile;
 Prevenirea si combaterea discriminarii;
 Incluziunea sociala a persoanelor supuse riscului marginalizarii;
 Egalizarea sanselor pentru persoanele din grupurile vulnerabile, reinsertia pe piata
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fortei de munca;
 Solidaritatea sociala, responsabilizarea comunitatii;
 Cresterea nivelului de ocupare si formare profesionala a capitalului uman care sa
furnizeze capacitati si abilitati cerute pe piata muncii;
 Adaptarea societatii la nevoile specifice persoanelor din cadrul grupurilor vulnerabile,
abordarea integrata si parteneriatul.
Domeniul Sport
 Sprijinirea sau organizarea competiţiilor şi concursurilor sportive desfăşurate in
municipiul Moinesti considerate de autoritatea finanţatoare ca având un impact major
asupra comunităţii, determinat prin numărul de participanţi şi numărul de spectatori
(activităţi sportive cu caracter de fenomen social);
 Încurajarea practicării activităţii fizice şi sportive în mod continuu,de cât mai mulţi
cetăţeni, independent sau în cadru organizat;
 Susţinerea disciplinelor şi probelor sportive în funcţie de tradiţia şi gradul de
dezvoltare la nivelul municipiului Moinesti.
Art.8. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile
8.1. Modul de prezentare a ofertei
Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune într-un exemplar original la
registratura U.A.T. – municipiul Moinesti, cu sediul în Moinesti, str. Vasile Alecsandri nr. 14
Documentaţia va fi întocmită în limba romana.
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
persoana împuternicită legal de acesta, pe fiecare pagină.
Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (RON) şi va rămâne ferm pe toată
durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă.
In vederea organizării selecţiei, pentru a primi finanţare, documentaţiile prevăzute mai
sus se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de
participare.
8.2. Conţinutul documentaţiei solicitanţilor1:
Documentul
Cererea de finanţare
Bugetul de venituri şi cheltuieli, surse de finanţare
Dovada existentei surselor de cofinanţare (minim 10% din valoarea
totala eligibila a proiectului):
- contracte de sponsorizare;
- bugetul de venituri şi cheltuieli al solicitantului;
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
- document financiar emis de către o instituţie bancară, din care
să rezulte deţinerea disponibilităţilor băneşti reprezentând cota proprie
de finanţare a solicitantului;
Declaraţia consiliului director al organizaţiei fără scop lucrativ
solicitante, din care să reiasă că organizaţia nu are obligaţii restante
1

Partenerii solicitantului vor include in proiect Anexele 4, 5, 6, 8, 9, 10
5
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către alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea
executării silite;
Actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscala, actele
doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, după
caz
Ultimul raport contabil anual (bilanţul contabil semnat de o persoana
autoriztă şi vizat de către DGFP)
CV-urile echipei de proiect
Certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii către stat
si bugetul local
Declaraţie eligibilitate privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la
art.21 din Legea 350/2005
Declaraţie pe propria răspundere conform art. 12, alin. 3 din Legea nr.
350/2005, şi copie după buletin/ carte de identitate a declarantului
Declaratie de angajament

Anexa 5

Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
(model atasat)
Anexa 10
(model atasat)
Anexa 11
(model atasat)
Anexa 12

Alte documente considerate relevante de către solicitant (daca este
cazul)
La proiect se vor ataşa şi următoarele documente necompletate2 (modele)
FORMULAR
Anexa 13
pentru raportări intermediare şi finale
(model ataşat)
Cerere de plată
Anexa 14
(model ataşat)
Identificare financiară cont bancar (trezorerie)
Anexa 15
(model ataşat)
Declaraţie de imparţialitate
Anexa 16
(model ataşat)
Contract de finantare
Anexa 17

Prezentarea documentelor de mai sus reprezintă cerinţă minimă de calificare
solicitată de autoritatea finanţatoare solicitanţilor.
8.3. Termenii de referinţă
Durata maxima de implementare prevăzută este de 5 luni.
Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, activităţile,
costurile asociate şi rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori precişi, a căror
alegere este justificată.
Astfel, cererea de finanţare trebuie sa cuprinda explicit următoarele elemente:
 identificarea principalelor constrângeri si necesităţi din zona ţintă
 grupul ţintă şi beneficiarii
 activităţile şi graficul de realizare al acestora
 metodologia utilizata pentru desfăşurarea activităţilor, inclusiv modalităţi de evaluare
internă
 echipa propusă pentru implementarea proiectului
 descrierea partenerilor şi rolului acestora, dacă este cazul
 resursele necesare şi modul de asigurare a acestora
2

Aceste documente vor fi semnate pe fiecare pagina de catre reprezentantul solicitantului sau
de imputernicit, la fel ca restul documentelor proiectului (conform 8.1), demonstrandu-se
astfel acceptarea formatului standard de contract si anexelor acestuia, care se va incheia in
cazul acordarii finantarii nerambursabile
6
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 experienţa relevantă a echipei de proiect şi disponibilitatea acesteia pe durata
implementării
 estimarea impactul proiectului şi indicatori de evaluare a acestuia
 descrierea solicitantului şi partenerilor (resurse proprii, personal, experienţă similară).
8.4. Activităţi pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:
Domeniul Cultură:
 Organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi
culturale;
 Organizarea de expoziţii de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice,
documentare;
 Punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film,
interdisciplinare sau pluridisciplinare;
 Editarea de cărţi şi publicaţii (publicaţiile vor fi distribuite în mod gratuit, fără ca
solicitantul să realizeze de pe urma acestor activităţi profit. Totodată, este interzisă
finanţarea unor lucrări ce vor fi ulterior comercializate);
 Organizarea de concerte, festivaluri si alte manifestări culturale;
 Punerea în scenă a unor spectacole de teatru, etc.
Domeniul Social:
 Activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;
 Activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;
 Acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;
 Campanii de promovare a sănătăţii (antitutun, antialcool, antidrog);
 Campanii de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor
fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului, etc.) precum
şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare;
 Campanii de informare şi educare a tinerilor privind planificarea familială,
conştientizarea de către tineri a modalităţii de transmitere şi a complicaţiilor
infecţiilor cu transmitere sexuală cât şi a riscului întreruperii sarcinii;
 Măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în
dificultate;
 Activităţi şi servicii de consiliere pentru eradicarea violenţei în familie;
 Măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru
încurajarea participării şi solidarităţii sociale;
 Orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de
dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.
 Dezvoltarea de servicii de consiliere (inclusiv psihologica) si facilitati afterschool
pentru elevii apartinand categoriilor defavorizate, inclusiv cu parintii plecati la munca
in strainatate;
 Formarea profesionala a voluntarilor implicati in activitati sociale care privesc
persoanele vulnerabile;
 Indumare, consiliere, orientare elevi liceu pe piata fortei de munca;
 Informare, pregatire si reinsertie pe piata fortei de munca;
 Centre sociale multifunctionale;
 Alte tipuri de servicii sociale cu impact semnificativ demonstrabil.
Domeniul Sport:
 Organizarea de activităti sportive şi social-educative, concursuri, competiţii pe diverse
domenii;
7
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 Organizarea de programe şi acţiuni de atragere a populaţiei la practicarea activităţilor
fizice şi sportive;
 Intretinerea si functionarea bazei materiale sportive pentru asigurarea conditiilor
necesare practicarii activitatilor fizice si sportive;
 Cantonamente, semicantonamente si tabere de pregatire;
 Achiziţionarea de logistică în vederea organizării de competiţii sportive in municipiu.
Notă: Lista activităţilor eligibile propuse pentru fiecare domeniu este orientativă. Alte
activităţi decât cele propuse pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică
necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului în condiţii optime.
8.5. Eligibilitatea costurilor:
Numai “costurile eligibile“ pot fi luate în considerare pentru finanţare nerambursabilă.
Acestea sunt detaliate în continuare. Ca urmare, bugetul constituie atât o estimare a costului
cât şi un plafon al „costurilor eligibile”. Trebuie avut în vedere că aceste costuri eligibile
trebuie să se bazeze pe elemente reale, să respecte preturile pieţei, şi nu pot lua forma unor
sume forfetare (exceptând costurile indirecte).
Pentru a putea fi considerate eligibile, costurile trebuie:
a) să fie necesare pentru îndeplinirea proiectului, să fie prevăzute în contract şi să respecte
principiile unui management financiar sănătos; respectiv utilizarea eficientă a banilor şi un
raport optim cost/beneficiu;
b) să fi fost realizate pe durata implementării proiectului, aşa cum este definită în contract;
c) să fi fost într-adevăr realizate şi înregistrate în contabilitatea beneficiarului, să fie
identificabile şi verificabile, să fie susţinute de actele originale şi toate documentele
justificative corespunzătoare;
Următoarele costuri vor fi eligibile:
a) Cheltuieli cu personalul, onorarii, remuneraţii pentru personalul de specialitate
direct implicat în proiect. Acestea corespund salariilor propriu zise + contribuţiile la
asigurările sociale şi celelalte costuri legate de remuneraţie, cu condiţia ca acestea să nu
depăşească sumele practicate în mod obişnuit de beneficiar (documentele justificative vor fi
insotite de dovada platii impozitelor, CAS, sanatate);
b) Transport: bilete şi abonamente transport public, transport echipamente şi materiale,
bonuri de benzină. Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de
transport;
Combustibil pentru transport - se va deconta in limita a 7,5 l/100 km in baza unui
referat de consum combustibil si a bonului fiscal pentru carburantul procurat, pe trasee
reale si directe.
c) Diurne: cazarea şi masa aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului, pentru
deplasarea în afara localităţii în care solicitantul îşi are sediul, în interesul justificat al
proiectului.
Diurna şi cazarea aferente personalului angajat în cadrul proiectului se vor acorda
conform prevederilor HG 1860/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
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In cazul proiectelor sociale, cheltuielile pentru masa aferentă grupului țintă (alocația de
hrană) se va acorda in limitele valorilor prevazute (în funcție de grupul țintă ales) în cadrul
legislației în vigoare - HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de
hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență
socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice
și HG 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute
de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului.
d) Închirieri: echipamente, mijloace de transport, săli de activităţi
e) Consumabile: in limita a 10% din total cheltuieli eligibile
f) Achiziţii echipamente şi bunuri, cu excepţia autovehiculelor
g) Achiziţii servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care nu se
încadrează la categoriile de onorarii. Ex: traduceri, tehnoredactări, developări filme foto,
montaje filme, reparaţii, întreţinere aparatură, publicaţii (tipărituri, broşuri, pliante, afişe etc),
publicitate etc;
h) Alte cheltuieli: tot ceea ce nu se poate încadra în categoriile mai susmenţionate, dar care
se justifică pentru activităţile proiectului, de pana la 5% din totalul cheltuielilor eligibile
i) Costuri administrative: un procent fix din costurile administrative ale beneficiarului ce
pot fi considerate ca fiind alocate proiectului, de până la cel mult 7% din totalul costurilor
eligibile directe, va fi eligibil ca si cost indirect : chirie sediu, apă, canal electricitate,
comunicaţii, gaze. etc.
Următoarele costuri vor fi neeligibile:
a) Achiziţionarea de autovehicule, terenuri sau clădiri
b) Contribuţiile în natură ale beneficiarului
c) Dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o
componentă indispensabilă proiectului.
d) Datorii şi provizioane pentru pierderi sau datorii;
e) Dobânzi datorate;
f) Articole deja finanţate prin orice altă sursă de finanţare;
Finanţările nerambursabile nu se acorda pentru activităţi generatoare de profit, nici
pentru activităţile din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.9. Clarificări
9.1. Orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care a obţinut, în
condiţiile prezentei legi, un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea
propunerii de proiect are dreptul de a solicita şi de a primi clarificări din partea autorităţii
finanţatoare.
9.2. Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de
clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel puţin 6 zile înainte de data limită pentru
depunerea propunerilor de proiect.
9.3. Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de
clarificări cu cel puţin 5 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.
9.4. Autoritatea finanţatoare are dreptul de a completa din proprie iniţiativă, în
vederea clarificării, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi este obligată să
comunice în scris tuturor solicitanţilor orice astfel de completare. Transmiterea comunicării
trebuie să respecte intervalul de timp prevăzut.
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CAPITOLUL III: PROCEDURA DE EVALUARE – SELECTIE SI ATRIBUIRE A
CONTRACTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA
Art.10. Etapele procedurii de selecţie de proiecte sunt prevăzute la art. 6 din Legea
350/2005.
10.1. Selecţionarea şi evaluarea solicitărilor se va face de către o comisie de evaluare
numită prin dispozitia primarului, numita conform prevederilor legislatiei achizitiilor publice
in vigoare la data constituirii. Comisia de evaluare are dreptul sa respingă propunerea de
proiect în oricare dintre următoarele cazuri:
a) Propunerea de proiect pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabila nu
respectă cerinţele prevăzute în Ghidul Solicitantului (ex. activitatea propusă nu este acoperită
de program, propunerea depăşeste durata maximă permisă, finanţarea solicitată este mai mare
decât suma maximă permisă etc);
b) Cererea a fost primită după data de închidere a perioadei de depunere a proiectelor;
c) Dosarul de cerere este incomplet;
d) Solicitantul sau unul sau mai mulţi parteneri sunt neeligibili;
e) Propunerea de proiect conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri
care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea finanţatoare;
f) Explicaţiile solicitate faţă de fundamentarea economică nu sunt concludente;
g) Condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază solicitantul pentru îndeplinirea
contractului de finanţare nerambursabila.
10.2. 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 constituită
prin dispoziţia primarului municipiului Moinesti.
10.3. Evaluarea în sistem competitiv a proiectelor se va face în conformitate cu
criteriile de selectie si de acordare prevăzute în acest ghid.
10.4. Orice persoană fizica sau persoana juridică, fără scop patrimonial, cu sediul
in municipiul Moinesti, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor
obiective de interes public local, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea
contractului de finanţare nerambursabilă conform art. 9 din Legea 350/2005.
Nota: Cultele religioase recunoscute conform legii pot participa la procedura de
solicitare a finantarii nerambursabile acordate in baza Legii 350/2005 doar pentru
proiecte ce contin activitati din domeniile prevazute la art. 7 din prezentul Ghid.
a) Conformitate administrativă
Se verifică dacă cererea este completă, în conformitate cu capitolul II, art.8, pct. 8.2
din prezentul GHID.
Lipsa oricaruia din documentele solicitate poate duce la respingerea proiectului.
b) Eligibilitatea solicitanţilor si partenerilor
Se verifică eligibilitatea solicitantului şi partenerilor, respectiv daca aceştia sunt
persoane fizice sau persoane juridice juridice fără scop patrimonial cu sediul in
municipiul Moinesti, care desfăşoară activităţi nonprofit.
Numai solicitările care sunt conforme administrativ şi depuse de solicitanţi eligibili se
vor califica pentru etapa de evaluare tehnica şi financiară.
c. Evaluarea tehnica si financiara
Evaluarea calităţii propunerilor, inclusiv a bugetului propus, va fi efectuată în
conformitate cu criteriile de evaluare conţinute în Grila de Evaluare prezentată în continuare.
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Criteriile de selecţie sunt destinate evaluării capacităţii operaţionale şi financiare a
solicitanţilor, pentru a verifica dacă:
- au surse de finanţare stabile şi suficiente pentru desfăşurarea activităţii pe toată durata
proiectului;
- au competenţele profesionale şi calificările cerute pentru implementarea şi finalizarea cu
succes a proiectului propus. Acest lucru este valabil şi pentru partenerii solicitantului.
Numai solicitanţii care obţin un minim de 25 de puncte la aceasta secţiune vor fi
evaluaţi din punct de vedere al criteriilor de acordare.
Criteriile de acordare a finanţării permit evaluarea calităţii propunerilor din punctul
de vedere al metodologiei, activităţilor, bugetului si concordanţei acestora cu obiectivul si
rezultatul programului.
Aceste informaţii vor fi ulterior verificate prin efectuarea unor vizite în teren la
solicitanţii recomandaţi pentru finanţare nerambursabilă ca rezultat al evaluării efectuate,
înainte de procesul de contractare
Numai solicitanţii care obţin un minim de 25 de puncte la aceasta secţiune vor fi
incluşi in lista potenţialilor beneficiari ce vor putea primi finanţare.
Contractul (contractele) vor fi acordate solicitantului (solicitanţilor) in ordinea
punctajelor obţinute.

Secţiune
1. Criterii de selecţie
Solicitantul şi/sau partenerii au suficientă experienţă în managementul de
proiect?
Solicitantul şi/sau partenerii au suficientă expertiză tehnică?
(cunoştinţe legate de domeniul abordat)
Posedă solicitantul şi partenerii acestuia suficientă capacitate de management?
(incluzând personal, echipament şi abilitatea de a administra bugetul
proiectului)?
Dispun solicitantul şi/sau partenerii de surse de cofinanţare stabile şi suficiente?
2. Criterii de acordare
Sunt activităţile propuse adecvate şi în concordanţă cu obiectivul şi rezultatul
aşteptat? (prevăd un proces de evaluare interna, planul de acţiune este realist,
metodologia este coerent stabilita, activităţile sunt detaliate)
Cat de coerent sunt definiţi grupul ţinta si beneficiarii proiectului?
Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile grupurilor ţintă?
Conţine proiectul propus indicatori verificabili obiectiv privind rezultatele
proiectului? Cat de coerent este prezentat impactul proiectului?
Sunt cheltuielile propuse cu adevărat necesare pentru implementarea proiectului?
Punctaj total maxim

Punctaj
Maxim
50
15
15
10

10
50
15

15
10
10
100

CAPITOLUL IV: ÎNCHEIEREA ŞI DERULAREA CONTRACTELOR DE
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
Art.11. Încheierea şi îndeplinirea contractului de finanţare nerambursabilă se face cu
respectarea prevederilor legislatiei incidente in materia achizitiilor publice, precum şi a
modelului cadru de contract de finanţare nerambursabilă prevăzut în cadrul Ghidului
Solicitantului.
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Contractul de finanţare nerambursabila se încheie între U.A.T. municipiul Moinesti în
calitate de FINANŢATOR şi solicitantul al cărui proiect a fost selecţionat, în calitate de
BENEFICIAR, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de
selecţie a proiectelor în presa locala si pe site-ul www.moinesti.ro .
La încheierea contractului de finanţare nerambursabilă, beneficiarul este obligat să
semneze o declaraţie de imparţialitate.
La contract se vor anexa formularul de solicitare (Cererea cu anexele) a
finanţării, bugetul proiectului, cererea de plata a avansului şi formularul de identificare
financiara a contului beneficiarului, care se constituie astfel ca parte integrantă din contract.
Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili in contractul de finanţare
nerambursabilă ca plăţile către beneficiar sa se facă în tranşe, 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.
U.A.T. – municipiul Moinesti – autoritatea finanţatoare îşi rezerva dreptul de a face
verificări atât în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabila, cât şi ulterior
validării raportului intermediar şi raportului final, în scopul completării dosarului finanţării
nerambursabile.
Contractul de finanţare nerambursabilă va prevedea, sub sancţiunea nulităţii, obligaţia
beneficiarului de a permite pe toata durata contractului, precum şi pe o perioada de 5 ani de la
încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens,
accesul neîngrădit al reprezentanţilor autorităţii finanţatoare sau a altor organe de control
abilitate de lege pentru a controla documentele pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor
derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt
păstrate de către beneficiar.
În conformitate cu art. 38, cap. III din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează, din
fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea
prevăzuta de legislatia referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, in vigoare la
data derularii contractului de finantare.
CAPITOLUL V: PROCEDURA DE FINANŢARE, RAPORTARE SI CONTROL
Art.12. Finanţarea
Finanţarea se acorda unui beneficiar in contul acestuia deschis la o bancă în localitatea
in care acesta are sediul.
Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a proiectului se acordă numai
după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor şi a documentelor
justificative, după cum urmează:
- Prima tranşă (avans) este de 30% din valoarea finanţării nerambursabile ,
- A doua tranşă este de 50% din valoarea finanţării nerambursabile şi va fi virată
beneficiarului, după cheltuirea şi justificarea avansului. Cererea de plată este însoţită
de raportul intermediar iar tranşa va fi virată în termen de 10 zile de la validarea
acestuia de către Autoritatea Finanţatoare.
- In termen de 10 de zile de la finalizarea proiectului, beneficiarul va înainta U.A.T. –
municipiul Moinesti raportul final şi documentele justificative, prin care va demonstra
cheltuirea tuturor fondurilor conform bugetului aprobat, şi va înainta cererea de plata a
transei a treia (20% din valoarea finanţării nerambursabile). In situaţia in care
beneficiarul nu va putea justifica prin documente cheltuirea fondurilor, este obligat sa
restituite sumele ramase nejustificate dar primite prin tranşa anterioară, in maxim 5 zile de la
solicitarea Autorităţii Finanţatoare.
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Suma totală care urmează a fi plătită de Autoritatea Finantatoare Beneficiarului nu
poate depăşi suma finanţării nerambursabile prevăzută in contract, chiar dacă cheltuielile
totale suportate depăşesc bugetul total estimat stabilit în Anexa la Cererea de Finantare. In
acest caz Beneficiarul va suporta integral din sursele sale orice depasire a bugetului contractat
cu Autoritatea Finantatoare.
În cazul în care costurile eligibile la sfârşitul proiectului sunt mai mici decât costul
total estimat menţionat in contract, contribuţia Autorităţii Contractante se va limita la suma
rezultată din aplicarea procentului fixat in contract la costurile aprobate prin bugetul initial (al
contractului de finantare).
Nu este permisa finantarea activitatilor deja finantate sau in curs de finantare din
fonduri publice, conform Legii 350/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, din
alte finantari publice de la autoritati/institutii romanesti precum si din finantari
nerambursabile ale Uniunii Europene, Bancii Mondiale si alti finantatori, in cadrul unei
proceduri de selectie asemanatoare. In plus, finantarea acordata nu va putea fi folosita
pentru acoperirea, de catre un Solicitant, a cofinantarii sale intr-un proiect cu finantare
publica romaneasca (guvernamentala sau locala) sau din bugetul Uniunii Europene, a
Bancii Mondiale etc.
Art. 13. Raportare si control
Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 13 la ghid, vor fi depuse atât
pe suport de hârtie, cât şi pe suport magnetic şi vor fi însoţite de documentele justificative
pentru cheltuielile efectuate.
Acestea vor fi depuse la registratura U.A.T. – municipiul Moinesti cu adresa de
înaintare. Raportările trebuie să dovedească atât cheltuirea finanţării nerambursabile, cât şi a
contribuţiei proprii.
Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele in termenul stabilit prin
contract nu vor obţine decontarea transelor aferente şi vor urma procedurile specifice.
In funcţie de calendarul efectiv al procesului de evaluare, Comisiile de Evaluare pot
modifica duratele contractelor de finanţare astfel încât să asigure derularea procedeului
de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care
s-a acordat finanţarea.
Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:
- pentru decontarea cheltuielilor administrative: factura fiscală, însoţită de chitanţa/ordin de
plata/bon fiscal, extras de cont
- pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de achiziţionarea de bunuri şi servicii: contract
furnizare sau servicii, proces verbal de recepţie, NIR, factura fiscală, însoţită de
chitanţa/ordin de plata/bon fiscal, extras de cont
- pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factura fiscală,
chitanţa/ordin de plata/dispoziţie de plată, extras de cont
- pentru decontarea cheltuielilor privind resursele umane: document justificativ privind
existenta obligaţiei de plata (contract), chitanţa/ordin de plata/stat de plata semnat de
reprezentanţii legali ai beneficiarului, extras de cont, dovada plaţii obligaţiilor către bugetul
de stat şi al asigurărilor sociale;
- pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: orice document
fiscal care corespunde legislaţiei aflate în vigoare, extras de cont.
Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării
acţiunii.
Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada
derulării contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final, dar
nu mai târziu de 3 luni de la data validării.
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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 Compartimentul Audit din
cadrul primariei. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp
de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit sau control ulterior.
CAPITOLUL VI: CONTESTATII
Art.14. Pentru cererile de finanţare respinse se poate contesta rezultatul procesului de
evaluare aferent cererii de finanţare transmisa.
Contestaţia se depune in forma scrisa la Registratura U.A.T. – municipiul Moinesti in
termen de 5 zile de la primirea scrisorii de informare trimisa de Autoritatea finanţatoare.
In termen de 10 zile lucratoare contestaţiile sunt analizate si soluţionate de către
comisia de selecţie. Decizia poate fi de admitere sau respingere a contestaţiei şi se comunică
printr-o scrisoare oficială.
CAPITOLUL VII: FORME DE COMUNICARE
Art.15. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi alte asemenea, se transmite sub
forma de document scris.
Orice document scris se înregistrează în momentul transmiterii şi al primirii.
Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care
confirma primirea.
CAPITOLUL VIII: ANULAREA APLICĂRII PROCEDURII PENTRU
ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILA
Art.16. Autoritatea finanţatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de finanţare nerambursabila, în următoarele cazuri:
a) nici unul dintre solicitanţii – candidaţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare;
b) au fost prezentate numai propuneri de proiecte necorespunzătoare, respectiv care:
- sunt depuse după data limita de depunere a propunerilor de proiecte;
- nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele cuprinse în documentaţia
pentru elaborare şi prezentarea proiectelor de propuneri;
- conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod
evident dezavantajoase pentru autoritatea finanţatoare;
- prin valoarea inclusa în propunerea financiară a fost depăşita suma propusa în
programul anual al finanţării nerambursabile, domeniu/obiective;
c) circumstanţe excepţionale afectează procedura, pentru atribuirea contractului de finanţare
nerambursabila sau este imposibila încheierea contractului.
Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii finanţatoare faţa de
participanţii la procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabila.
Autoritatea finanţatoare va comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de
atribuire a contractelor de finanţare nerambursabila în cel mult 2 zile de la data anularii,
motivul acestei decizii.
CAPITOLUL IX: CONTRAVENŢII SI SANCŢIUNI
Art.17. Dispoziţiile art. 224 - 228 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, se aplica
în mod corespunzător contractelor de finanţare nerambursabila din fondurile publice.
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CAPITOLUL X: ALTE PREVEDERI
Art.18. Prezentul regulament este elaborat potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general.

Primar,
Jr. Valentin VIERU
Secretar,
Jr. Darlau Marilena

Intocmit,
Sef Birou Proiecte,
Ec. Ramona Ivascu
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