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Consiliul Local al Comunei Brebu.
Avand in vedere:
-nota de fundamentare nr.40l2/18.04.2013Ia proiectul de hot[r6re iniliat de primarul Comunei Brebu dr. ing.
Ungureanu Gheorghe Adrian privind atribuirea contractelor de finanlare nerambursabild din fondurile
publice ale Comunei Brebu alocate pentru activitdJi nonprofit potrivit Legii nr. 35012005 ;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local si raportul compartimentului financiarcontabil din primarie;
-prevederile Legii nr. 35012005 privind regimul finanlErilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru actititili non profit de interes general, Legii nr. 3411998 privind acordarea unor
subvenfii asociatiilor gi fundafiilor romdne cu personalitate juridici care infiinleazd, gi
administreaz6 unit{i de asisten{[ sociald, Hotdrdrea Guvemului nr. ll53l200l pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii m.3411998, modifrcatd gi completatd
prin Hotirirea Guvernului nr. 94212005 gi prin Hotdr6rea Guvernului m.121712008; Ordinul
Pregedintelui AgenJiei Nationale pentru Sport nr. 13012006, privind finantarea nerambursabild
din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat gi ale asocia{iilor pe ramurd
de sport judeJene gi ale municipiului Bucuregti, modificat prin Ordinul Pregedintelui Agenliei
NaJionale pentru Sport nr. 23612006; OUG. nr. 5111998, aprobatd prin Legea nr. 24512001,
modificatii gi corppletatii de OUG. nr.212008, aprobatii prin Legea nr.19912008; HG 186012006,
Legii nr. 2n/2A06 privind finan{ele publice locale, cu modificlrile gi completirile ulterioare;
In temeiul dispoziJiilor art.36, alin. (1), alin. 6, lit. a), pct. 4., art. ll5,lit. b) din I-egeanr.215/2001
privindadministra(ia publicd locald - republicatE, cu modificlrile gi completirile ulterioare.

Articolnnic-

HorAnA$rE:

Se aprobl "Ghidul solicitanlilor pentru atribuirea contractelor de finanJare nerambursabild
din fondurile publice ale Comunei Brebu alocate pentru activitdti nonprofit potrivit Legii nr. 35012005',
cuprins in anexa la prezenta hotarare.
Hotararea se comunica lnstifutiei Prefechrlui judetului Prahov4 compartimentului financiarcontabil si cetatenilor comunei Brebu prin afisare la sediul primariei si pe site-ul ofrcial al
comunel.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
CONSILIER,
RANCIOAGA DANIELA

l\tRrt7/25.04.2013
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METODOLOGIA GENERALA
pentru atribuirea contractelor de finanfare nerambursabild din fondurile publice ale Comunei
Brebu alocate pentru activitdti nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005

tKl

OBIECTIVUL GENERAL AL PROGRAMULUI:
Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulSrii contributiei sectorului nonpiotit la cregterea giincurajarea participdrii active a cetdtenilor la viata comunititii.

CAPITOLUL

I

DlsPozlTll GENERALE-

-

prezentul

ghid
are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general 9i a procedurii
-contractelor

de finanlare nerambursabilS din fonduri publice, precum 9i
cdile de afac ale actului sau deciziei autoritilii finantatoare care aplici procedura de
atribuire a contractelor de finanlare nerambursabild acordate din bugetul local al Comunei
Brebu, judelul Prahova. Se aplicd tuturor
pentru atribuirea

asocialii ori fundatii constituit
Tn conformitate cu domeniile 9i obiecti
finanlirilor nerambursabile de la bugetul C
atribuirii contractelor de finanlare nerambursabild.
participarea la pROGIRAMUL ANUAL al finanlirilor nerambursabile de la bugetul
Comunei Brebu, judelul prahova, pentru acordarea de finantdri nerambursabile este
nediscriminatorie.'solicitanfii care depun propuneri de proiecte pot fi persoane fizice sau
patrimonial

-

-

o
gi/sau
pe raza comunei Brebu
conformitate cu domeniile specificate in

juridice
fdrd scop patrimonial, asocialii
'domiciliul/sediul

potrivit legii,

cu

rea unor proiecte in
AL al finantirilor

nerambursabile.

-

Numirulde participanli la procedura de selecfie de proiecte nu este limitat;

LEGTSLATIA iN BAZA CAREn SE ACORDA FINANTARILE
Legea nr. 350t2005 privind regimul finanldrilor nerambursabile din fonduri publice
alo-cate pentru activitili non profit de interes general;
datiilor romdne
Legea nr.34t1998 privind acordarea unor subvenlii
stentd sociald
rri"6onalitate juridicd care infiinleazd 9i
de
etodologice
Hoiararea Guvernului nr. 115gt2OO1 pentru
gi completatd prin Hotdrdrea
aplicare a prevederilor Legii nr.
r.121712008;
duvernuluinr.942t2005 9i prin
pregedinteluiAgenliei
r. 130/2006, privind finantarea
Ordinul
nerambursa-Oila din fonduri-publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat 9i
ale asocialiilor pe ramurd de sport judelene 9i ale municipiului Bucuregti, modificat
prin Ordinul eregeOinteluiAgenliei Nalionale PlnJru Sport nr. 236/2006;
OUG. nr. 51119b8, aprobatE piin Legea nr.24512001, modificatd 9i completatd de
OUG. nr.2t2008, aprobatd prin Legea nr.199/2008;
HG 1860/2006"

-

-

aso
adminislreazd
aprobarea
34t1
Hotdrd
Nalionale

-
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GLOSAR DE TERMENI

in inlelesul prezentului ghid al

solicitantului, termenii

9i expresiile de mai jos

au
urmdtoarea semnificatie:
activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit in mod direct
pentru o persoand fizica sau juridic5;
autoritate finantatoare - Comuna Brebu, judelul Prahova;
beneficiar - soiicitantuT cdruia i se atribuie contractul de finanlare nerambursabild in
urma aplicdrii procedurii selecfiei publice de proiecte;
cheltuieli care pot fi luate Tn considerare pentru finantarea
cheltuieli eligibile
nerambursabild, confonn Ghidului Solicitantului;
cerere de finan[are - Formularul 9i anexele completate de c6tre solicitant, in vederea
obtinerii finanldrii;
contract Tncheiat, in conditiile legii, Tntre
contract de finanfare nerambursabild
Comuna Brebu, Tn calitate de autoritate finanlatoare 9i beneficiar;
finantare nerambursabild - alocatie financiard directd din fonduri publice, Tn vederea
desfdgurdrii de cdtre persoane fizic,e sau persoane juridice fdri scop patrimonial a
unor activitdti nonprofit care si contribuie la realizarea unor acliuni sau programe de
interes public la nivelul Comunei Brebu;
fonduri publice - sume alocate de la bugetul local al Comunei Brebu;
solicitant orice persoand fizicd sau juridicd fdri scop patrimonial care depune o
propunere de proiect;
contractor persoana fizicd sau juridic5, de drept public sau privat, cu care
beneficiarul a incheiat contractul de executie a unei lucrdri, de furnizare a unor
produse sau de prestare a unor servicii.

-

-

-

-

-

-

DOMENII DE APLICARE
Prevederile prezentului ghid se aplici pentru atribuirea oricdrui contract de finan[are
nerambursabild de la bugetul local al Comunei Brebu.
Categoriile de proiecte pentru care se aplicd prezenta procedurd sunt urmdtoarele:
- in domeniul culturii gi educaliei - Anexa 1;
- in domeniul social- Anexa 2;
- in domeniul protectiei mediului - Anexa 3;
-in domeniul sportului - Anexa 4;
Prezentul ghid nu se aplicd fondurilor speciale de interventie in caz de calamitate gi de
sprijinire a persoanelor fizice sinistrate 9i nu aduce atingere procedurilor stabilite prin
legispeciale.
Finantarile nerambursabile nu se acordi pentru activitali generatoare de profit gi nici
pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr"18212002 privind protecfia
informatiilor clasificate, cu modificdrile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor prezentului ghid, nu se acordd finantiri nerambursabile pentru
activitafi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului cu exceplia cazuluiin care
aceasta reprezintd o componentd indispensabili proiectului.
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PR|NCIPIILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANTARE
NERAMBURSABILA
Principiile care stau labaza atribuirii contractelor de finantare nerambursabild sunt:
1. libera concurenfd, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizicd
sau juridicd ce desfdgoard activitd[i nonprofit sd aibd dreptul de a deveni, Tn
conditiile legii, beneficiar;
2. eficacitatea utilizdrii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului
concurenlial gi a criteriilor care si faci posibili evaluarea propunerilor 9i a
specificaliilor tehnice gi financiare pentru atribuirea contractului de finantare
nerambursabild;
3. transparenla, respectiv punerea la dispozilie tuturor celor interesati a
informafiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
fi nanlare nerambursabild;
4. tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de
finantare
criteriilor pentru atribuirea coritractului
seleclie
juridicd
ce desfSgoard
nerambursabild, astfel incdt orice persoand fizicA sau
respectiv;
a
i
se
atribui
contractul
ganse
de
egale
sd
aibd
activitdli nonprofit
5. excluderea cumulului, in sensul cd aceeagi activitate urmdrind realizarea unui
interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor
contracte de finanlare nerambursabild de la aceeagi autoritate finantatoare;
6. neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitdtii destindrii fondurilor
nerambursabile unei activititi a cdrei executare a fost deia tnceputd sau
finalizatd la data Tncheierii contractului de finanlare;
7. cofinanlarea, Tn sensul cd finantdrile nerambursabile trebuie insotite de o
contribulie de minimum 10o/o din valoarea totali a finanfdrii din partea
beneficiarului;
8. anualitatea, Tn sensul deruldrii intregii proceduri de finantare in cadrul anului
calendaristic Tn care s-a acordat finantarea nerambursabilS din bugetul local.
Finanlarea se acordd pentru acoperirea par[ial5 a unui proiect in baza unui contract
incheiat intre pdrli.

gi a

de

Pentru aceeagi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decdt o singuri
finanfare nerambursabild in decursul unui an fiscal.
Tn cazul Tn care un beneficiar contracteazd, in cursul aceluiagi an calendaristic, mai mult
de o finanlare nerambursabili de la autoritatea finanlatoare, nivelul finantdrii nu poate
depdgi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in
bugetul autoriti$i fi nantatoare.
Tn cazul aplicarii cu mai multe proiecte la acelagi domeniu trebuie precizati ordinea
importanlei lor, deoarece, conform procedurii de aplicare, cel mult un proiect va fi
finanlat.
in cazul in care existi un singur participant la procedura de seleclie pentru un domeniu
specific cuprins Tn ,,PROGMMUL ANUAL" aprobat de catre Finanlator, procedura de
seleclie se va repeta. Dacd in urma procedurii de repetare a selecliei, numai un
participant a depus propunerea de proiect pe specific, Autoritatea Finanlatoare are
dreptul de a atribui contractul de finantare neramFursabilS acestuia, Tn conditiile Iegii
sau de a repeta procedura.

flc

Cheltuielile eligibile vor putea fi pldtite in baza unui contract de finanlare nerambursabild
numai in mdsura Tn care sunt justificate gi oportune 9i au fost contractate in perioada
executdrii contractului potrivit art.13 din Legea 350/2005.
Numdrul de participanli la procedura de selectie de proiecte nu este limitat.
TNFORMARE PUBLICA

gl TRANSPARENTA DECIZIONALA

procedurile de planificare 9i executare a plafoanelor de cheltuieli privind finantdrile
nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare 9i selectionare,
procedurile de atribuire a contractelor de finanlare nerambursabili, contractele de
hnanlare nerambursabild semnate de autoritatea finantatoare cu beneficiarii, precum 9i
bugetard privind finanldrile nerambursabile constituie informatii
rapoirtele de execulie
-potrivit
dispoziliilor nr. Legii 54412001 privind liberul acces la
de interes public,
informatiile de interes public.

-

Capitolul ll
pRocEDURA DE SOLICITARE A FINANTARII

1. Atribuirea contractelor de finanlare nerambursabild se face exclusiv pe baza

t

selecliei publice de proiecte, procedurd care permite atribuirea unui contract de
finanfare nerambursabild din fonduri publice, prin selectarea acestuia de cdtre o
comiiie, cu respectarea principiilor prevdzute la art. 8 din Legea nr. 350/2005.
2. Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecfie a proiectelor"
3. Procedura de seleclie de proiecte va cuprinde urmdtoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanldrilor nerambursabile;
bi- publicarea anunluluide participare conform Legii 350/2005, a termenului limitd de
depunere gi a Tntregii documenta[ii necesare, inclusiv pe site-ul Primdriei;
c) depunerea proiectelor, la Registratura Primariei Comunei Brebu sau prin pogtd,
in termenul limitd stabilit;
d) verificarea eligibilit6!ii, inregistrdrii gi a Tndeplinirii criteriilor referitoare la
capacitatea tehnicd 9i fi nanciard;
e) evaluarea propunerilor de proiecte;
f)' comunicarea rezultatelor gi a punctajelor obtinute inclusiv pe site-ul Primdriei;
g) inaintarea proiectelor propuse pentru flnanlare spre aprobarea Consiliului Local;
6j publicarea anunlului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare
nerambursabild pe site-ul primdriei;
i) incheierea contractelor de finantare nerambursabili
4. Documentalia de solicitare a finanldrii, redactatd Tn limba romAnd, se va depune
in doud exemplare (original 9i copie) precum giTn format electronic, la sediul
Primariei Comunei Brebu, situat in comuna Brebu, sat Brebu MTndstirei nr'802
sau se poate transmite prin pogti, cu confirmare de primire, pe adresa Comuna
Brebu, sat Brebu Mindsiirei nr.-802, judetul Prahova, cu menliunea "in aten[ia
Secretariatului comisiei de evaluare gi seleclionare a finantdrilor nerambursabile
conform legii 350/2005".
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CLARIFICARI

Orice persoand fizicd sau juridicd fdrd scop patrimonial care a obtinut, Tn condifiile
prezentei legi, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea gi prezentarea propunerii
de proiect are dreptul de a solicita 9i de a primi clarificdri din partea autoritd[ii
finantatoare.
Autoritatea finantatoare-are obligatia de a transmite rdspuns la orice solicitare de
clarificdri, dar numai la acele solicitdri primite cu cel pufin 6 zile inainte de data limitd
pentru depunerea propunerilor de proiect.
Autoritatea finanfatoare are obligatia de a transmite rdspunsul la solicitdrile de clarificdri
cu cel pulin 5 zib inainte de data limitd pentru depunerea propunerilor de proiect.
Autoritatea finantatoare are dreptul de a completa din proprie initiativd, in vederea
clarificdrii, documentatia pentru elaborarea gi prezentarea ofertei gi este obligatd sd
comunice Tn scris tuturor solicitantilor orice astfel de completare. Transmiterea
comunicdriitrebuie sd respecte intervalul de timp prevdzut.
coNTESTATTI
Pentru cererile de finantare respinse se poate contesta rezultatul procesului de evaluare
aferent cererii'de finantare transm isa.
Contestatia se depune in forma scrisd la Registratura Comunei Brebu Tn termen de 5
zile de la primirea scrisorii de informare trimisd de Autoritatea Finanlatoare"
In termen de 10 zile lucratoare contestatiile sunt analizate si solu[ionate de cdtre
comisia de solutionare a contestatiilor. Decizia poate fi de admitere sau respingere a
contestatiei gi se comunicd printr-o scrisoare oficiali.
FORME DE COMUNICARE

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare gi alte asemenea, se transmite sub
forma de document scris.
Orice document scris se inregistreazd in momentultransmiterii gi al primirii.
Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care
confirmd primirea.

ANULAREA APLICARII PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE
FINANTARE NERAMBURSABILA
Autoritatea finantatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de finantare nerambursabila, in unndtoarele ezui:
a) nici unul dintre solicitanfii - candida[i nu a Tndeplinit condi{iile de calificare;
b) au fost prezentate numai propuneri de proiecte necorespunzdtoare, respectiv care:
sunt depuse dupd data limita de depunere a propunerilor de proiecte;
nu au fost elaborate 9i prezentate in concordantd cu cerintele cuprinse in
documentatia pentru elaborarea gi prezentarea proiectelor de propuneri;

-
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-

contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt Tn mod
evident dezavantajoase pentru autoritatea finantatoare;
prin valoarea inclusa in propunerea financiard a fost depdgita suma propusa in
programu I an ual al fi nanliri i nerambursabile, domen iu/obiective;
c) circumstante excepfionale afecteazd procndura, pentru atribuirea contractului de
finantare nerambursabila sau este imposibila incheierea contractului.
Decizia de anulare nu creeazd vreo obligatie a autoritdfiifinanfatoare fala de participanlii
la procedura de atribuire a contractelor de finanlare nerambursabila.
Autoritatea finanfatoare va comunica in scris tuturor participan{ilor la procedura de
atribuire a contractelor de finanfare nerambursabila in cel mult 2 zile de la data anularii,
motivul acestei decizii.

CAPITOLUL III
irucnerenEA, iNDEpLtNtREA gt FINALIZAREA coNTRAcruLUt DE
FINANTARE NERAMBURSABILA

iNcnetenEA coNTRAcruLUt DE FTNANTARE

l

de finanlare nerambursabild se

Tncheie Tntre Comuna Brebu Tn calitate de
FINANTATOR prin reprezentantul legal al autoritdtiiexecutive - PRIMAR 9i Solicitantul al cdru
proiect a fost selectionat, Tn calitate de BENEFICIAR Tn termen de maxim 30 de zile de la data
aprobdrii rezultatului sesiunii de selectie a proiectelor de cdtre Consiliul Local al Comune
Brebu.
La contract se vor anexa formularul de solicitare a finantdrii precum 9i bugetul
proiectului.
La incheierea contractului de finanfare nerambursabild, Beneficiarul este obligat sd
semneze declarafia de imparfialitate (Anexa 10).
Dacd in termen de 30 de zile de la data comunicdrii rezultatului selecfiei o asocialie,
fundatie, organizalie neguvernamentald sau persoand ftzicdt autorizati nu se prezinti
pentru Tncheierea contractului de finanfare, se considerd cd oferta Consiliului Local nu a
fost acceptatd, iar proiectele in auzd se elimind de la finan{are, locurib acestora fiind
preluate de celelalte proiecte, in ordinea descrescdtoare a punctajului.

Contractul

PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE

a) Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate in baza unui contract de finan{are
nerambursabili numai in mdsura Tn care au fost considerate justificate 9i
oportune de cdtre comisia de evaluare gi selectie 9i au fost contractate Tn
perioada executdrii contractului.

b) Categoriile de cheltuieli eligibile gi neeligibile sunt descrise in ghidul solicitantului;
c) Autoritatea finantatoare gi beneficiarul pot stabili in contractul de finanlare
nerambursabild ca pld{ile cdtre beneficiar sd se facd in trange, in raport cu faza
proiectului gi cheltuielile aferente, in funcfie de evaluarea posibilelor riscuri

AI,

de costurile interne
financiare, durata gi evolulia in timp a activitdlii finantate ori
gifunctionare ale
u o trangd aferentd unei etape
trange,
acordd numai dupd justificarea
programului
rapoartelor intermediare 9i a
utilizdrii trangei Lnterioare prin
aprobate de cdtre
documentelor justificative 9i numai dupi ce acestea au fost
posibilele riscuri financiare
Autoritatea Finanlataare, p-entru a se putea minimiza

d)

irir"i

fi
.au

depur

i ultima trangd a finanldrii nerambursabile
tidarea raportului final de activitate 9i a
I este obligat sd le depund la sediul
zile de la terminarea activitdtii.
ult 15 de zile de la depunerea de cdtre
dispune efectuarea pldlii cStre beneficiar prin virament in
contul bancar al acestuia.
dreptul de a
Comuna Brebu - in calitate de Autoritate Finanlatoare - igi rezewd
nerambursabild,
face verificari atat in perioada deruldrii contractului de finanlare
finantdrii
dosarului
cat gi ulterior u"fiOatii raportului final, in scopul completdrii
nerambursabile, conform prevederilor le
Autoritate Finantatoare
pa(ial, Plata, fdrd rezilie

g) Autoritatea finanlatoare
h)

i)

a oricireia dintre

j)

oblig
intregii documentatii Priv

solicita
I

Este posibil a se
c€ea ce privegte data,

vitdlilor din proiect prevdzute in buget in
rare 9i a sumelor alocate cu notificarea

va prevedea, sub sanctiunea nulitdtii,
oati durata contractului, precum 9i pe o
stuia, in decurs de 3 zile lucrdtoare de la

accesul neingrddit al organelor de control
ele Pe baza cdrora se tine evidenta
ui. Controlul se efectueazd la locul unde
re Beneficiar.

PROCEDURA DE RAPORTARE 9l CoNTROL

lii care au primit finanlare au obligatia sd
ortdri:

se inainte de solicitarea oricirei
ngei

anterioare;

trange

j, ? -*i,

l0

-

raportare finald: depusd in termen de 15 zile de la incheierea activitdtii 9i va
cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect cuprinzAnd
atat finanlarea proprie c6t gi contribufia finantatorului.
Raportdrile vor fi ihtocmite in conformitate cu modelele prevdzute in anexele la
prezentul ghid al solicitantului 9i vor fi depuse atdt pe suport de hArtie cAt 9i in format
electronic, fiind lnsolite de documente justificative (copii cu menliunea ,,conform cu
originalul") pentru cheltuielile efectuate.
Acestea vor fi depuse direct sau prin pogtd la Registratura Primariei Comunei Brebu
Sighigoara cu adresa de inaintare intocmitd conform modeluluidin anexa 12.
pr-oiettete pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract
nu vor obfine decontarea trangeifinale 9i vor urma procedurile specifice.
Comisia de evaluare gi seleclie va stabili durata contractelor de finantare astfel Tncdt sd
asigure derularea procesului-de finanlare a contractului gi de decontare a ultimei trange
in Jnul calendaristic in care s-a acordit finar farea, dar nu mai tiziu de 15 decembrie.
Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urmdtoarele documente:
pentru decontarea cheltuielilor administrative 9i a cheltuielilor ocazionate de
achizilionarea de bunuri 9i servicii: f cturd fiscald, insotitd de chitantd/ordin de
platd/bon fiscal, in coPie;
pentru plata saiariilor gi a contribuliilor aferente: ordine de platd sau dispozitie de
platd gi dupi caz state de platd, in copie,
pentru decontarea cheltuielilor de inchiriere: contract de inchiriere, facturd fiscald,
chitanfd/ordin de platd/dispozitie de platd, in copie;
pentru decontarea cheltuielilor privind consultanla de specialitate, fond de
premiere: document justificativ privind existenla obligatiei de plati, facturi fiscald
(unde este cazul), chitanld/ordin de platd/stat de platd semnat de reprezentantii
legali ai beneficiarului, tabel nominal cu datele de identificare 9i semndtura
primitorului Premiilor, in coPie;
alte documente privind
bilete de tiansport, bonuri de benzind gi dupd
cheltuielile efectuate, in coPie.
Data documentelor justificative tiebuie sd fie in concordanld cu perioada desfdgurdrii
actiunii.
Autoritatea finanlatoare igi rezervd dreptul de a face verificiri, atdt in perioada derulSrii
contractului de finanfare, cdt 9i ulterior validirii raportului final.
Contractele de finan[are nerambursabile vor prevedea, sub sanctiunea nulitd[ii, calitatea
Biroului Audit din cadrul Primdriei de a exercita controlul financiar asupra deruldrii
activitdlii nonprofit finan[ate din fondurile publiceRegimuf de gestionare a sumelor finanlate gi controlul financiar se realizeazd ln
*,ioi1iil" legii nuoitarea sumelor utilizate se va face de cdtre compartimentele de
specialitatefiuditori independenli/comisii de evaluare. Dosarul complet contindnd
raportul final al proiectului trebuie pistrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru
un eventual audit ulterior"
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-
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DlsPozlTll FINALE
legdturd cu Procedura de selectie
ite-de cdtre solicitanlii finantdrii sub
strare. Orice document scris se depune
arieiComunei Brebu'
<
ALTE

PREVEDERI

prezentur ghid este eraborat potrivit Legii

nr.

350/2005 privind regimur finanlirilor

pentru activitdli nonprofit de interes general'
nerambursabile din fonduri publice alocate

CAPITOLUL IV
DE PROIECTE
DATA LIMltA PENTRU DEPUNEREA PROPUNERILOR

scris a noii date limitd de depunere a propu
expirarea termenului inilial, citre toti solicita

CAPITOLUL V
NERAMBURSABILE
CR;TERII DE ACORDARE A FINANTARILOR
ELIGIBILITATEA PROIECTELOR

Vor

fi

urmdtoarere criterii generale de
supuse evarudrii numai soricitdrire care intrunesc
Prin:

ctului la
p-ub.lice, cu alte orsanizalii
:1"r":1,'J"!:ltil coraborare, partengriat. cu autoritdlile
din strdindtate' dupd caz"
guvernamentale gi neguvernimentale din [ard 9i

12
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documentafia prezentatd este completd

respectd Prevederile

9i

din

ghidul

solicitantului;

ELIGIBILITATEA SOLICITANTU LUI
nerambursabilS, respectiv I
Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanlare
situatii:
este eligibil soliciiantul care se afld in oricare dintre urmdtoarele
gi taxelor cdtre stat, a contribut
impozitelor
a
a) Nu gi-a indeplinif obligaliile oe plata exigibile
p"niru asiguidrile soci-ale de stat, precum 9i a impozitelor 9i taxelor locale;
b) Furnizeaze informaliifals Tn documentele prezentate;
indeplinit obligaliile asuma
c) A comis o tr"ua giegeald in materie profesionald sau nuingi-a
care autoritatea finantatoare si
printr-un coitract oe Rnanlare nerambursabilS, in mdsura
ie(ii pot a{uce ca dovadd miiloace probante Tn acest sens;
ori se afld deja Tn stare t
d) Face obie&ul unei proc >duri de dizolvare sau de lichidare in
vigoare;
dizolvare sau de lichidare, Tn conformitate cu prevederile legale
pentru
solicitant faptul cd t
e) Nu prezintd declarafia p" propii. rdspundere din care sd rezulte
Finantatoare, pent
a mai contractat nici o altd finanlare nerambursabild cu Autoritatea
are contractatd o finanta
aceeagi activitate nonprofit in oeclrsul unui an fiscal ori, mai
dar, nivelul finantd
nerambursabili cu aceastd Autoritate in cursul aceluiagi an calendaristic
aprobatdepdgegte o treime din totalul fondurilor publice alocate "ProgramuluiAnual"
are conturile bancare blocate;
g) nu a respectat un contract d'e finanlare anterior (in acest caz .va fi suspendat dreptul de
participa ta attibuirea de finanlare pe.o perioadd de un an calendaristic);
h) prezentat declaralii inexacte la sesiunea anterioari;
ceard solicitanlilor prezentarea de
comisia oe iJeclie gi evaluare are dreptul
documente suplimentare care dovedesc elig ibilitatea.
solicitanlilor se
Informatiile privind capacitatea tehnicS gi economico-financiari
vigoare cu privire ra alocarea de finanldri
compreteaza cu prevederire regare
nerambursabile.
de a cere solicitanlilor
Comuna Brebu in calitate de Autoritate Finanlatoare, are dreptul
precum
9i alte documente
prezentarea de documente care
oand juridici conform legii.
edificatoare care sd dovedeascd forma de
juridice strdine fd
in cazul sol61anli6i f"oo"ne fizice avind cetalenia strdind sau persoanele
ca fiind suficiente pent
scop patrimonial, pot fi luate in considerare doiumentele considerate
are obligatia de a prezen
dovedirea eligibilitdlii in lara in care solicitantul este rezident. solicitantul
precum gi de
ovedegte Lapacitatea tehnicd gi cea economico-financiard,
similar
tre Autoritatea Finanfatoare a bilanlului contabilsau un document
Y
rezident.
rat legal gi edificator in lara Tn care solicitantul este

'
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i

si

in

a

dovedesc
inregi

d
n
b

r

GHELTUIELI ELIGIBILE
cu Legea nr. 350/2005 privind
Cheltuielile sunt considerate eligibile dacd sunt in conformitate
pentru activititi nonprofit de
regimul finanldrilor neramburc"-uil"-oin fonduri publice alocate
general gi cu ordonanla oe urgentd a Guvernului nr" 3412006 cu modificirile 9i

interes

completdrile ulterioare.

,,cheltuielile eligibile" pot fi luate in considerare pentru finanlare nerambursabild'
Numai
atdt o estimare a costului
Acestea sunt detaliate in continuare. ca urmare, bugetul constituie
rrebuie. ivut Tn vedere cd aceste costuri eligibile
cat gi un plafon al ,, cheltuielillor
"iigiuil"".
preturire pietei, 9i nu pot lua forma unor
trebuie s6 se oaieze pe eremente riab, sd respecte
sume forfeta re (exceptAnd costu rile i nd irecte)'
pentru a putea h considerate etigibile, costurile trebuie:

13

SE

indeplinirea proiectului, sd fie prevdzute in contract gi sd respecte
principiile unui management financiar sdnitos; respectiv utilizarea eficientd a banilor 9i un
raport optim cosUbeneficiu ;
b) sd fie realizale pe durata implementdrii proiectului, aga cum este definitd in contract;
ci sa fie intr-adevdr realizate 9i inregistrate Tn contabilitatea beneficiarului gi dupd caz a
partenerului, sd fie identificabile gi verificabile, sd fie sus[inute de actele originale 9i toate
documentele j ustificative corespu nzitoare;
Corespu n zdtor acestor cond ilii, cheltu ielile elig ibile pot include :
c.azul Tn care aceasta reprezinti o componentd
iosturi privind infrastructura
indispensabilS proiectului;
costuri privind amenaiiri; lucriri de igienizare a spafiului;
Costuri de achizilie pentru mobilier, echipamente 9i bunuri cu valoare de inventar,
dacd acestea corespund prefurilor pielei gi sunt necesare pentru realizarea activitdtilor
propuse;
boituri de inchiriere echipamente, mijloace de transport, sdli de activitdti (seminarii,
cursuri, expozitii etc.);
Gosturi pentru tipirituri: broguri, pliante, fluturagi, manuale, afige, etc';
Costuri pentru consumabile: hdrtie, toner, cartug imprimantd, markere, etc"
Costuri cu transportul intern si international (bilete transport, costuri inchiriere
autocar, bonuri de benzind etc.), cazatea, masa, diurna pensoanelor implicate in
derularea proiectului, dacd acestea sunt strict necesare pentru realizarea activitdtilor
din proiect. Transportul se va realiza pe cdt posibil cu cele mai ieftine mijloace de
transport.
international ale
transportul intern
Gosturi ocazionate de cazarea
partici panti lor/i nvitati I or;
btrettuleli de transport si masa pentru pensoanele asistate 9i insotitorii lor;
Achizilii servicii: orice activitate prestatd de o persoand juridici sau fizic6, care nu se
incadreazd la categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developdri filme
foto, montaje filme, etc.;
Costuri de resunse umane:
1) costul personalului implicat direct in realizarea activitatilor proiectului, sub forma
salariilor si altor forme de remunerare, plus contributiile obligatorii catre bugetul de stat,
bugetul asigurarilor sociale, bugetul fondurilor speciale etc, stabilite prin legi specifice,
aferente sumelor acordate. Salariile nu trebuie sd le dep5geasci pe cele practicate in
mod normal de cdtre Beneficiar sau partenerii sii, dupd caz.
2) Onorarii gifond de Premiere.
Costurile cu resursele umane se vor acorda cu respectarea normelor
legale financiare in vigoare. Costuri de resurse umane: fond de premiere,
onorarii pentru consultanld, onorarii pentru angajatii beneficiaruluiTn scopul
realizirii proiectului, allii dec6t cei permanenti, Tn baza conventiilor civile
(ex. artigti, regizori, etc.);
Publicitate/actiuni promotionale ale proiectului (costuri legate de diseminarea
informatiifor despre proiect, realizarea 9i actualizarea unei pagini web, materiale
promotionale, etc.);
bostuiile de ac?rizifie pentru mijloace fixe 9i pentru echipamente de birotica (noi
sau fotosite), dacd acestea corespund prelurilor pietei 9i dacd sunt necesare pentru
realizarea activitdti lor propuse ;
Gheltuieli cu materiale sanitare pentru pensoanele asistate;
Realizarea de studii gi cercetiri, seminarii, conferinte, ateliere de lucru etc.;
Alte costuri: costuri care nu intra in categoriile mai sus mentionate, dar care se justificd

a) sd fie necesare pentru

in

-

-

-

-

-

9i

9i

artea Autoritdtii Fi nantatoare'
tali. Se vor deconta cheftuieli administrative
bile;
td produselor 9i serviciilor eligibile'

costurl-nBc!!g!b!!e
datorii;
datoriigi provizioane pentru pierderi sau
dobdnzi datorate;
articole deja finantate Print

:::Hi,?# llll:1ffi:i3n?'.o,
proiectului'
"-*tp""entd
credite la te(e

""*rlj"1ta

zurui

in care aceasta reprezintd

indispensabi16
Partu

ientru intocmirea proiectului;

valutar;
relev

n schimb
ri care nu au

lv(elor

proiectului;

contribulii nu Pot

fi

tratate ca

9i

ciar.
sinistrate;
aralia mijloacelor fixe;

achizilii de terenuri, clddiri, iucdtori;
minibar;
Uautuii alcoolice gitutun, room service 9i

benefic
Orice contribu[ie in naturd fdcutd de
efeitiva 9i nu este un cost eligibil'

nerii acestuia nu reprezintd o

"n"ftui"U

MARIMEA FINANTARILOR NERAMBURSABILE:
pentru proiecte
se aprici finanldr'or nerambursabile
gi
maximd,
minimd
urmitoare,
Varorire
care pot fi finanlate in cadrul programului:

-

c)
-'

valoare minima' 5"000 RON
valoare maxim6: 50'000 RON

Fiecare membru al comisiei va semna
gh
prevdzut la Anexa nr' 15 a prezentului

I
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d)Regu|amentuldeorganizaregifuncliona|eaComisieideeva|uaregiselectiepentru
local.
fiecare domeniu se va-stabili prih notarare de consiliu

Capitolul Vll

Proceduraevaluiriigiselecliondriiproiectelor
I . Gonformitate administr"tiue

cu capitolul ll,-din prezentul Ghid'
se verificd daci cererea este compretd, in conformitate va fi respins in mod automat"
proiectul
Dacd lipsegte oricare din docum"nt"f" iolicitate
la respingerea propunerii numai pe aceastd
orice informalie lipsd sau incorectd va conduce
O"ii, iar proiectul nu va mai fi evaluat in continuare'
2. Eligibilitatea solicitanlitor si partenerilor

respectiv daca acegtia sunt persoa.ne fizicn
Se verificd eligibilitatea solicitantului gi partenerilor,
fundagi constituite potrivit legii, cu domiciliul/sediul
sau juridice, fdr6 scop patrimoniar,
unor. proiecte Tn conformitate cu
pe nza Comunei fir"Ou 9i/s1u ".'.,.,i+iori 9"-#g'rareanerambursabile'
pnbennUUl- nnUAL al fi nanldrilor
domeniile speciRcate in
gi depuse de solicitanfi eligibili se vor
Numai soricitirire care sunt conforme administrativ
gifinanciard'
califica pentru etapa de evaluare tehnica
conform listei de verificare:
Verificarea oocu,ii-eni"ti"i gi a conoitiiror de erigibilitate,

;;il;ilI

LISTA DE VERIFICARE
(se va completa de citre comisia de evaluare)

,t Tortttonul limif5 de
nerambursabild,
cel publicat pentru aqqqg!i-9999!e
reoacutam timba romAni

ilste

4. Este inclusd o
5 trc.fa atasat un
conform cu prevederile din Cererea de

finanlare

e de Parteneriat
asta este inclusd in

rimat in RON, este
6) 9i este
(veziAnexa
conform cu prevederile din cererea de finanlare

8. Durata proiectului este mai micd sau egald cu 12luni (perioada maxim
omPletate 9i au fost semnate'
9 siAnexa

10la

0% din valoarea finantirii.
ll
11. Documentele suport cerute sunt atagate (cele enumerate la capitolul
12. Solicitantuleste
l3farteneru(ii) este /sunt eligibil/i (daci este
in domeniile Programului

3. Evaluarea tehnica si financiara

in conformitate cu
Evaluarea calitilii propunerilor, inclusiv a bugetului propus, va fi efectuatd
criteriile de evaluaie conlinute in Grila de Evaluare prezentatd in continuare'
destinate evaludrii capacitdlii operationale 9i financiare a

criteriile de seteclie sunt

solicitan(ilor, pentru a verifica dacS:

- au surse de finanlare

stabile gi suficiente pentru desfdgurarea activitdtii pe toatd durata
rute pentru implementarea 9i finalizarea cu'

9i
cali
bugetului si concordanle
ralabil
area

al metodologiei, activitdlilor,
rezultatele proiectului.

ilor
ob

re
si

examinate gi evaluate de cdtre Comisia de
ln domeniul solicitat
din

Cererile de finanlare nerambursabild vor
2

erii

fi

Punctai
maxim
10
2

Griterii de evaluare

3

adecvate pentru implementarea proiectul
abordat?
2

abi
(echipa
a

adm
total

(incluzdnd personal, echipament 9i
sunt
Resursele materiale 9i umane
Atrinrliil" membrilor echipei deproiect
aaa*rr r m6ha^Arnanfr rl ci irnnlamenfarea oroiectUlUi?
alinifanfr rl
ii de surse de

I proiectului)?

e prevdzute
re stabile si suficiente?

3

35

at

10
10

(Obiective SMART-S-specific, M-misurabil, A-posibil de atins, R-realist' T.
l^t:-il

i-

*imal

5
5

Solutii inovatoare, modele de Pun

l7

5
2.5.in ce mdsurd oroiectul se incadreazdin prioritdtile de dezvoltare locald ?
25
3. Metodoloqie
3.1. Cat de necesare, realiste gi coerente intre ele sunt activitdtile propuse in 5

cadrul oroiectului?
3.2. Cetde clar si realist este calendarul activitdtilor?
3.3. Cat de coerente sunt activititile propuse cu obiectivele proiectului?
rdndul grupului !intd 9r al
(coerenld=obiective-activitdti-rezultate-impact
comunitdtii)
3.4. Cat de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activitatile
propuse? Conline proiectul propus indicatori verificabili obiectiv privind rezultatele
oroiectului? Cat de coerent este prezentat impactul proiectului?
3.5. Cat de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect?
Noti: daci nu existii parteneri, acest punctai va fi de 1
4. Durabilitate
4.1.Tn ce mdsurd proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/grupurilor

in

tinti?
4.2"in ce mdsurd activititile proiectului vor putea fi continuate gi dupi incheierea
acestei finantdri?
4.3. in ce mdsurd proiectul confine potentiale efecte multiplicatoare?
(devine model pentru alte proiecte)
5. Buqet si eficacitatea costurilor
S.t Tn ce mdsuri buqetul este clar, realist si detaliat pe capitole de cheltuieli?
5.2" Tn ce mdsurd sunt necesare cheltuielile estimate in raport cu activitdlile
propuse pentru implementarea proiectului? Bugetul este complet 9i perfect corelat
cu activitatile prevazute, cu resursele materiale implicate in realizarea proiectului si
cu rezultatele anticipate
Cheltuielile au fost corect Tncadrate in categoria celor eligibile sau neeligibile,
iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate?
Exista corelare perfectd intre buget gi sursele de finanlare?
Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente gi necesare pentru
implementarea proiectu lu i?
Bugetul respecti modelul standard gi este corect calculat?
Valoarea totali a proiectului se incadreazi in limitele stabilite pentru acest
proqram?

5

5

5

5

20
10
5
5

20
10
10

.
.
o
.
.

Punctai maxim

*

100

Noti: Nu poate fi luat in considerare spre finantare un proiect care nu a intrunit
un minim de 50 de puncte"
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Anexa {
GATEGORII DE PROIECTE PENTRU CULTURA 9l EDUCATIE
PROIECTE ELIGIBILE

prin
Primdria gi Consiliul Local considerd importantd gi oportund sprijinirea culturii
finanlarea unor proiecte care Tgi propun:
- cregterea accesului cetilenilor la actul cultural;
- formarea publicului, fie el spectator/vizitator/cititor;
- sprijinirea tinerilor talente;
- organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate in spalii

-

alternative;
promovarea cooperdrii culturale la nivel local;
dezvoltarea cooperdrii culturale internalionale;
promovarea valorilor culturale locale Tn circuitul cultural national 9i international

cregterea gradului

de consum al culturii scrise gi

dezvoltarea posibilitdlii de

autoexprimare;
arte vizuale 9i arte
cregterea gradului de implicare a cetdlenilor in muzicd, dans, teatru,
plastice;
gtiintei 9i artei
fregterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiliei, istoriei,

tatea civild prin pdstrarea 9i promovarea

obiceiurilor populare 9i tradiliei culturale;
organizalii 9i institulii in domeniul cultural
Sighisoara;
din Brebu prin intermediul proiectelor 9i
ale, artelor spectacolului, filmului 9i culturii
a-gi face cunoscutd opera;
velor ed ucationale inovatoare;
r despre administratia publici locald in
e cetdlean-administratie in Brebu;
cregte rea calitdli i proces u u i nstructiv-ed ucativ;
realizareaunor campanii de informare privind apdrarea drepturilor omului;
dezvoltarea
cregterea gradului de informare 9i sensibilizare asupra viefii comunitdtii,gi
unei atitudini civice;
sociali;
intensificarea relaliilor de parteneriat dintre instituliile de invildmint 9i alti actori
prorou"r"a ideii'de voluniariat gi cregterea numdrului de voluntari;
in rdndul
congtientizarea negesitilii de implic-are in procesul de luare a deciziilor
tinerilor;
cregterea implicdrii tinerilor in organizarea de proiecte 9i activitdti extracuriculare.
I

t

i

Alte

Noti: Lista activitililor eligibile propuse pentru fiecare domeniu este orientativi.
activitiili decit cele propuse pot h considerate eligibile_ daci _solicitantul iustifici
necesitatea deruliirii lor in scopul implementirii proiectului in conditii optime.
ACTIVITATI ELIGIBILE

fntil

organizarea de seminarii, conferinte, simpozioane, dezbaterigi
Y4 6r;' tf
gtiinlifi ce 9i culturale;

if
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\

personalitdti

I

-F

a.* ''
i': ';'

r'

-, ,

t..

I

.--.,t'

recitaluri, festiva|uri cu specific
organizarea de tdrguri, expozilii, vernisaje, spectaco|e,

-

rice, numismatice, filatelice, documentare;
ectacole de teatru, muzicd, dans, film;

manifestiri culturale in lard 9i ln strdindtate

activitdti de cercetare;

specializat;
instruire, traiine_,-!!,n_s.ifi::"^9" cdtre personal
r,
i nova rea
i
pfOleGle Pllul' u'
9:T:lil
::rii,I3.l' dintre elevi, studenti 9i piata
legiturii
organizarea oe in ernship-uri in veoLrea intiririi

;:'#ffi;";;;;i-,J*6!i.de

-

-

;6#6 ;ilt ;;

il

i""

i'

realizdrii unui schimb

de experienli

cu

acliuni artistice;

azd formarea tinerilor ca buni cetdleni'
morale, a normelor civice, cunoagterea

etcec
-Spiriitineri|orpentruaficapabilisd.e|aborezeproiecte,pentruaparticipa
de tineret;
himburi nalionaie giini"in*ionale in domeniul activitdtilor
in
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Anexa 2

CATEGORII DE PROIECTE iN DOMENIUL SOCIAL
PROIECTE ELIGIBILE
primdria 9i Consiliul Local consideri importantd gi oportund sprijinirea domeniului social prin
finanlarea unor proiecte care Tgi propun:
promovarea incluziunil'sociale;
cregterea calitdtii vielii persoanelor "

-

proiectele pot include activitSli pentru urmitoarele tipuri de persoane:
a) persoane adulte:
adulti cu dizabilititil

-

o Tngrijire gi asistenti la domiciliu
o centre de zi
o centre ResPiro
o consiliere pentru persoane infectate cu HIV/SIDA 9i bolnave de cancer
o alte persoane aflate Tn dificultate
- persoane vArstnice:
o ingriiire la domiciliu
o cdmine pentru persoane vdrstnice
o centre de zi
- persoane tinere care pirisesc sistemul de protectie a copilului
b) copii:
- copii aflatiin situafii de dificultate:
o case de tiP familial
o centre de zi pentru copiii cu risc de abandon familial 9i gcolar
- copii cu handicaP:
o centre de ingrijire 9i recuperare de zi

fl persoane toxicodePendente

-

ACTIVFATI ELIGIBILE
activitdti de informare;
activitdii de cercetare, dacd acestea reprezintd o componentd esenliald

Tn

derularea

proiectului;
campanii de promovare a sdndtdlii (antitutun, antialcool, antidrog);
campanii de informare gi educalie a tinerilor asupra normelor gi regulilor fundamentale
de igiend (personald, alimentard 9i nutrifionald, a mediului, etc.) precum 9i asupra
imbolndvirilor datorate igienei defi citare;
campanii de informare 91 educare a tinerilor in domeniul ,,educatia pentru sdndtate"'
servicii de asistenfd sociald

2l

Anexa 3
CATEGORII DE PROIECTE iN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI
PROIECTE ELIGIBILE
Primdria 9i Consiliul Local considerd importantd gi oportund sprijinirea proiectelor in domeniul
protecliei mediului prin finantarea unor proiecte care igi propun:

-

Suslinerea iniliativelor privind imbundtdtirea calitdtii mediului

in comuna Brebu in

contextul dezvoltdrii d urab ile;
Stimularea de acliuni directe 9i campanii de mediu;
Stimularea participdrii publice la luarea deciziilor de mediu, educatia pentru mediu,
dezvoltarea spiritul ui ecocivic.

EL|GIBILE
organizarea de activitdli directe/evenimente cu impact direct gi mdsurabil la nivelul
comunei Brebu: intAlniri, expozilii, concursuri 9i alte activitdti directe conexe protectiei
mediului;
activitdli de cercetare, dacd acestea reprezintd o componentd esenliald Tn derularea
proiectului;
organizareade activitSlieducative cu tematicd de mediu, pentru copii, tineri 9i adulli;
elaborarea unor materiale informative gi de promovare (broguri, pliante, afige, produse
9i materiale multimedia, cataloage etc.);
activitdfile care propaga tematica managementului eficient al apei, aerului, solului,
terenurilor, energiei, transporturilor, habitatelor, sau educatia pentru mediu;
Tmpdduriri 9i reTmpdduriri.

ACTTVTTATT

-

-

I
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Anexa 4
CATEGORII DE PROIECTE iN DOMENIUL SPORTULUI
Proiectele eligibile se impart in 3 sectiuni:

A. Promovarea sportului de performanfi

pregdtire,
Scop: Valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de seleclie,
obtinerea
competilie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau
victoriei.

Obiective:
performantd la
evidenlierea contribulbi semnificative 9i constante a sportului de
judetean, national 9i
reprezentarea gi sporirea prestigiului comunei Brebu pe plan local,
internafional;
coPiilor 9i juniorilor;
re 9i competilionale pentru fiecare ramurd

I

de sport;
suslinerea procesului de redresare a jocurilor sportive;
suslinerea sPorturilor de iarnd-

B. Sportul Pentru toti

a modului
Scop: practicarea sportului pentru sdndtate, educalie, recreere, ca parte integrantd
de via1i, in vederea menlinerii sdndtdlii a individuluigi societSlii'
Obiective:
- men[inerea gi valorificarea tradiliilor in domeniul sportului;
- Tncurajarea fracticdrii activitdlilor fizice gi sportive, in mod continuu, de cdt mai multi

'

de cetdfeni, fdrd nici o discriminare, in mod
ru organizat, pentru practicarea activitdtilor
ere.

C. Sportul gcolar

Scop: piacticarea sportului in TnvdlSm6ntul preuniversitar
Obiective:
- promovarea valenlelor educative ale sportului;
- inilierea gi organiiarea de programe 9i acliuni de atragere a elevilor la practicarea

sau orga nizarea, dupd caz, a competiliilor locale ale reprezentativelor
i institutiilor de Tnvdtdmdnt.

comPetiliilor 9i concu
tatea Finantatoare ca
r
determinat prin numdrul de participanli 9i
de fenomen
fizice 9i sportive in mod continuu, de cat mai

social);

numirul
at;

funclie de tradilia 9i gradul de dezvoltare la
nivelul comunei.
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ANEXA 5
FORMULAR DE CERERE DE FINANTARE

I. SOLICITANTUL

1.

IDENTITATE

Denumirea leqali completii:
Statut juridic:
Cod fiscal:

Adresi oficiali:
Persoana de contact:
Telefon:
Fax:

Adresa de e-mail:
Website:
Adresa de e+naila Persoanei
de contact:

Orice schimbare de adresi, numere de telefon, numere de fax 9i mai ales e'mail trebuie si fie
notificatji in scris Comisiei de Evaluare. Autoritatea Finanaloare nu poate fi responsabili in
in care nu poate contacta solicitantul.

,2.

DETALII DESPRE BANCA

Numele titularului de cont:
Contul bancar (IBAN)
Numele bincii:
Adresa bincii:
Numele I funclia persoanelor
cu drept de semnituri:

3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI
3.1 Gind a fost infiinlatii organizalia dvs" 9i cdnd gi-a inceput activitatea?
3.2. Gare sunt principalele

activititi ale organizatiei dvs'?

24
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Maxim 3 proiecte, pe care le considerali cele mai relevante.
Maxim 1 pagind.

Vd rugdm sd furnizafi o descriere detaliati a proiectelor derulate de organizalia dumneavoastri in
ultimii 3 ani in domeniile previzute sau domenii conexe acestui program, avand grijd sd identifica[i
pentru fiecare proiect in parte:
Titlul proiectului:
Localizarea:
Scopul gi Obiectivele.
Perioada de desfigurare :
Rezultatele partiale sau finale ale proiectului:
Costultotal al proiectului (in lei) :
Finantatorul (ii) proiectului gi, dupd caz, sd precizali dacd a fost finanlat integral sau parlial.

-

4.2 Resurse

Vi

rugdm si furnizafi o descriere detaliati a diferitelor resurse
dumneavoastri gi, in special, a urmdtoarelor aspecte:

la care are acces organizalia

4.2.1Tohlul veniturilor pentru ultimul an;

4.2.2 Numirul total

acesteia:..

al membrilor asociatiei/fundafiei/organizafiei, respectiv personalul

..., din care:

-

salariati "..........
colaboratori ... ...
voluntari ".. ... "..

4.2.3. Echipamente, spatii de birouri gi alte resurse;

4.3. Finantiri nerambursabile, contracte sau imprumuturi oblinute in ultimii 3 ani
Data la care s-a obtinut
fina ntarea/contractu l/im prum utu I

Finantator

Acg,ste informatii vor fi utilizate pentru a evalua mdsura in care organizalia dumneavoastrd are
suficientd experien[d in implementarea de proiecte de anvergura celui pentri care soticita[i finanlare
nerambursabild.

II. PARTENERI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPA LA
PROIECT

1.

DESCRIEREA PARTENERILOR

Aceastd secliune trebuie completatd pentru fiecare organiza[ie paftenerd in pafte.
Fiecare paftener va depune declaratia pe propia rdspundere (in conformitate cu Capitotut
Anexa 9 din Ghidul Solicitantului)"

lt gi
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,CIC

Denumirea legali completi
Statut juridic
God fiscal:

:

Adresi oficiali:
Persoana de contact:
Numir de telefon:
Numir de fax:
Adresa de e-mail:
Website:
Numir de angaiati
Alte resurse relevante
Experienta in proiecte similare, relevantii
pentru rolul Tn implementarea proiectului
Droous
Rolul 9i implicarea in pregitirea 9i
derularea proiectului propus
Acesf tabel poate fi multiplicat, conform necesitdlilor.
Acest formular de cerere trebuie insofit de o declaratie de parteneriat semnati gi datatd de cdtre
fiecare partener, in conformitate cu modelul propus de autoritatea contractanti (Anexa 8)"

III.

PROIECTUL

1. DESCRIERE
1.1 Titlu
l.2Localizare
dli), regiune(i),
1.3 Suma

solicitati de la Autoritatea

Costul total eligibil al
oroiectului
LEI

Suma solicitati de la Autoritatea
Finantatoare
LEI

o/o

din costultotal al proiectului
o/o

1.4 Rezumat

Maximum

1

pagind

Durata proiectului
Scopul proiectului
Obiectivele proiectu
Parteneri

luni
lu

i
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Grupurilinti'/
Beneficiarii finali'
ActivitS[ile principale
1.5 Justificare

Maximum 2 pagini. Prezenta[i urmitoarele informatii:

(a) modul in care proiectul intenfioneazd sd continue un proiect anterior, daci e cazul;
(b) relevanla proiectului pentru obiectivele programului de finanlare;

Corelali scopul gi obiectivele proiectului dumneavoastrd cu obiectivul general gi obiectivele

do me

n iu I u

i i n care se i ncadreaz d p ro i ectu I d u m ne av oa strd "

(c) identificarea problemelor 9i necesitd{ilor legate de grupul tintd/zoni precum gi numdrul estimat
de beneficiari directi gi indirecti;
1.6 Descrierea activitdtilor

Descrierea detaliati

:

a activititilor se face dupi urmitoarea structurd,

activitdfile fiind

subordonate obiectivelor:
Obiectivul nr.. :...
Activitatea nr"...
Denumire:.
Descrierea :... ... ... .
Responsabtl (funclia din echipa de proiect sau partener de proiect):
Etc

1.7 Planul de activitdli:
Durata proiectului va fi de
Planul de activitSfitrebuie

si

_

luni.

ofere imaginea succesiunii derulSriifiecdrei activitSfi.

Planul proiectului este orientativ si nu trebuie sd men[ioneze date exacte, ci numaisd se indice prin
bifare "luna 7", "luna 2" etc.
Planul proiectului nu trebuie sd conlind descrierea detaliatd a activitdlilor, ci doar titlurile lor (vd rugdm
sd verificali cd acestea corespund cu cele menlionate in secliunea 1.6 Descrierea detaliatd a
activitililor). lnclusiv lunile fdrd activitdlitrebuie cuprinse in acesf plan gi reflectate in durata totald a
proiectului.
Toate activitdtile trebuie implementate in perioada de valabilitate a proiectului/ contractului.
Durata proiectului gi a fazelor sale trebuie si fie realiste.
Atunci cdnd planificali activitdlile, vd rugdm sd acordali atenlie deosebitd termenelor contractuale
pentru plata trangelor (avans, trangd intermediard gi trangd finald)"

Planul de activitiiti al proiectului trebuie conceput in urmitorului format:

tl
^

"Grupuri lintd" sunt grupurile/entitdgle care vor fi vizate la nivelul scopului proiectului.

'"Beneficiarii finali" sunt cei care vor beneficia in mod direct de pe urma proiectului

27
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1.8 Echipa

propusi pentru implementarea proiectului:

Enumerali componenla echipei de proiect, precizind in linii mari responsabilitiitile pentru
fiecare functie.
Aceste funcliitrebuie sd apard gi pe CV-uile atagate la Cererea de finanlare, conform Anexei 11.
Responsabiiitalie pentru derularea anumitor activitdfi trebuie si se regdseascd in sectiunea 1"6
Descrierea detaliatii a activitiitilor
REZULTATE PRECONIZATE
AvAnd in vedere caracterul proiectuluidumneavoastrS, vd rugdm sd specificati:
2.1 Proceduri de evaluare:
Enumerali gidescrieli procedurile pe care intentionati sd le folositi pentru evaluarea internS a
proiectului, pentru a se putea mdsura gradulde atingere a obiectivelor.
Vor fi cuantificate rezultatele gi impactul activitdtilor.(maxim 5 r6nduri)

2.2

Beneficii:

2.2. 1 Situatia grupurilor tintS/beneficiarilor

rugdm sd prezentali in mod clar beneficiile la nivelul grupurilor tintd - relevante fati de nevoile
identificate in sectiunile anterioare.
2.2.2 Capacitifile manageriale gi tehnice ale grupurilor tintl sau ale partenerilor (unde este cazul)
Ardta[i cum va imbundtdli proiectul capacitdlile tehnice gi manageriale ale grupurilor lintd 9i ale
partenerilor ( dacd este cazul).

Vi

2.3

Mediatizare

Prezenta[i modul de mediatizare pentru derularea gi realizirile proiectului, publicatii 9i alte
elemente de publicitate.

Prezentali modulin care se va asigura vizibilitatea contribu[ieiAutorititii Finantatoare.

2.

BUGETUL PROIECTULUI

Costul total al proiectului

Suma solicitati de la
Autoritatea Finantatoare

Contributia proprie a
solicitantului

RON
o/o

100 %

Completati gi Anexa 6 a Ghidului solicitantului care acoperi durata totald
initiali planificati a unui proiect nu poate depigi 12 luni)-

a

proiectului (durata

4. SURSE DE FTNANTARE PRECONIZATE
28

rb3

Completati Anexa 7 a Ghidului solicitantului pentru
finanlare preconizate pentru finanlarea proiectului.

a

furniza informaliile cu privire la sursele de

Contributiile in naturi

Vd rugim
surse (specifica[i)
Orice con

ch
de

gi nu esfe un cost etigibit. Ace
sunt relevante pentru a evalua

si verificali btna corelare a urmdtoarelor instrumente principate: Scopul,
obieclivele, Activitdlile, ptanut de
activihli 9i
Bugetut,

vA rugim
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Anexa

'
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(

I

i I. DSCLARATIE DE PARTET$ERIAT
ud sau mai multe organizatii, care presupune
ului finantat de cdtre Autoritatea Finan(atoare.

utoritatea Fi nanlatoare soli citd tuturor partenerilor
e de buni practici a parteneriatului, stipulate mai
jos:
1"

Toli partenerii au citit formularul de cerere gi au inleles care va fi rolul lor Tn cadrul proiectului
inainte ca cererea de finanlare nerambursabilS sd fie inaintatd Autorititii Finantatoare.

au Tnteles care vor fi
2. Toli partenerii au citit contractut standard de fi
este acordatS" Ei
bili
d
obligaliite care le revin in cadrul contractului
Finantatoare
9i sd ii
autoizeazd solicitantul principal sd semneze
proiectului.
punerea
a
privind
in
aplicare
reprezinte in relaliile cu Autoriiatea Finan[atoare
3. Solicitantultrebuie sd se consulte permanent cu partenerii sdi gi si-i informeze
evolu{iei proiectului.
4. Toti partenerii trebuie
Finantatoare.

si

transmita copiile rapoartelor

-

descriptive 9i financiare

Tn

totalitate asupra

- citre Autoritatea

de
5. Modificdrile importante propuse in cadrul proiectului (ex. activitdli, etc.) trebuie si fie aprobate
parteneri, anierior inaintirii acestora cdtre {utoritatea Finantatoare. ln cazul in care aceste
informeze
modificdri nu au putut fi aprobate de citre toli partenerii, solicitantul trebuie
aprobare
spre
inainteazd
cdnd
atunci
lucru,
Autoritatea Finanlatoare cu privire la acest

'

si

propunerea de modifi care.

Am citit gi consimlit asupra conlinutului proiectului inaintat AutoritSlii Finantatoare. Ne angajim sd
aclionirnin conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.
Locul 9i data
Nume
Nume

Organizalie
Organizalie
Func[ie
Functie

Semnatura gigtampila

Semnatura gigtampila

Fiecare partener va primi un exemplar al declara[iei de parteneriat.

_1J

fbA

Anexa 9

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul

"..., domiciliat in localitatea
, str.
posesor
............nr. ..... , bl .... ,2p...., sectorul/judeful codul pogtal
al
,
personal
nr.
.............,codu1numeric
actului de identitate .......... seria......
, in
calitate de reprezentant al asocialiei/fundaJiei/organizafiei/clubului sportiv
declar pe propria rdspundere ci nu md aflu/persoana
juridicd pe care o reprezint nu se aflE, in niciuna dintre urmdtoarele situalii:

a) in incapacitate de platd;
b) cu conturile blocate conform unei hotlrArijudecdtoregti definitive;
c) nu am incd.lcat cu bund gtiintdprevederile unui alt contract finanJat din fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declaralii false cu privire la situalia economicd ;
e) nu amlare restanJe cdtre bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale;

f) nu sunt condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune ftauduloasS, ingeliciune, delapidare, dare
sau luare de miti, mdrturie mincinoas5, fals, uz de fals, defurnare de fonduri.
Cunoscdnd pedeapsa prevdzrttil de art. 292 din Codul penal pentru infractiunea de fals in
declaraJii, am verificat datele dinprezentadeclaraJie, care este completi gi corecti.

Semnltura,

Data

34
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Anexa 10

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

persoani.
Subsemnatul, ca persoand cu drept de repre
toate
implementarea proiectului, md oblig sd iau
conflict de interese, aga cum este acesta definit
ce gen
autoritatea finanlatoare despre orice situalie

Numele gi Prenumele:
Functia:

Semndtura qi gtamPila:
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Anexa

11

CT]RRICULUM VITAE

Gurriculum vitae
Europass

Atasa[i fotografie (op$onal)

Intormafii personale
Nume / Prenurne
Adresa(e)
Telefon(-oane)

Nume Prenume
Numirul imobilului, numele strizii, codul pogtal, localitatea, lara
Eliminali rdndul daca este cazul

Mobil:

Eliminalirdnduldacaeste
cazul

Fax(uri)

Elimina$ rindul daca este cazul

E-mail(uri)

Elimina$ rdndul daca este cazul

Nationalitate(-tati)

Elimina$ rindul daca este cazul

Data nagtedi

Elimina$ rdnduldaca este cazul

Sex

Elimina$ rdndul daca este cazul

Loculde munci vizatl
Domeniul ocupational

Eliminati rdndul daci este cazul

Experienta profesionali
Perioada

futentionatipe rdnd fiecare experienta profesionali relevantd, incepdnd cu cea mai recentd
dintre acestea. Elimina$ rdnduldacd este cazul

Funcfia sau postul ocupat
Principalele activita$ 9i responsabilititi
Numele gi adresa angajatorului
T'ipul activitE$isau sectorul de activitate

Educalie giformare
Perioada

Menliona$ pe rdnd fiecare formS de invd[imdnt 9i program de formare profesionali urmat,
incepdnd cu cel mai recent

Calificarea / diploma ob$nutd
Disciplines principale studiate /
competenle dobAndite
Numele 9i tipul institu$eide invdldmdnt
/fumizoruluide formare
Nivelul in clasificarea na(ionala sau
intemationala

Elimina$ r6ndul dacd este cazul
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Aptitudini 9i comPetenle
Personale
Limba(i) matemi(e)

Precizali|imbamaternl(dacaestecazu|specificaliadoualimbimaterni)

Limba(i) strdin6(e)
AutoevaluEre
NiveleuroPean (*)

-

Limba
Limba
pntru
6flir"U tArlui european cunun de refeinld

Competente 9i abiliti$ sociale

ComPeten[e 9i aPtitudini

organizatorice
Competenle 9i aptitudini tehnice

ComPetenle 9i cunogtinte de
utilizare a calculatorului

limbi

in care au fost dobdndite' Elimina$ rdndul dacd
Descrie$ competen[ele 9i indica[i contextul
este cazul
Descrie$ competenlele 9i indica(i

dacS
contextrlin care au fost dobindite' Elimina$ randul

este cazul
care au fost dobdndite' Elimina$ rdndul dacd
Descrie$ competenlele 9i indica$ contextulin
este cazul

in care au fost dobandite' Elimina$ randul dacS
Descrie$ competenlele gi indica$ contexhrl
este cazul

Competen[e gi aptitudini artistbe

care au fost dobandite' Elimina$ randul dac6
Descrie[i competen[ele 9i indica(i contextulin
este cazul

Alte comPetenle 9i aPtitudini

in care au fost dobandite' Elimina$ rdndul dac6
Desuie$ competenlele gi indica$ contextul
este cazul

Permis(e) de conducere

Informatii suPlimentare
Anexe

Elimina[i rdnduldacd este cazul
Men$ona{idacd de$ne[i un permis 9i categoria'
de
fost men$onate anterior, de exemplu: persoane
Indica$ alte informalii utile care nu au

contact, referinte etc'
daca este cazul
Enumera$ documentele atagate CV-ului,
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Anexa 12

Adresa de inaintare a raportului final sau intermediar

Antetul aplicantului

CEtre,

Primdria Comunei Brebu

Aldturat vd inaintlm raportul narativ qi financiar privind proiectul inregishat cu nr.
aprobat prin HCL nr.
avdnd titlul
din data de
care a avfiJare loc in

in perioada

in valoare de

Data:

Coordonator proiect

Reprezentant legal
Numele gi prenumele

Numele gi prenumele

Semndtura

Semnitura

$tampila organzaliei (daca e canil)
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Anexa 12
Adresa de inaintare a raportului final sau intermediar

Antetul aplicantului

C6tre,

Prim[ria Comunei Brebu

privind proiectul inregistrat cu nr'
Alaturat v[ lnaintam raportul narativ 9i financiar
avdnd titlul
.ldin
ln data
Aqtq de
tle.
aprobat prin HCL ff.care a avut/are loc

in

in perioada

invaloare de

Data:

Coordonator Proiect

Reprezentant legal
Numele gi prenumele

Semn[tura

Numele gi prenumele

Semndtura

caztil)
$tampila organtza\iei (daca e
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Anexa 13

FORMULAR
pentru raportiiri intermediare 9i finale

Contract nr.: ...........r.r.r.-r!...r...... incheiat Tn data de
Aprobat prin Hotdr6rea consiliului Local nr.............din data de
Organ iza[ial Persoana fizica:
- adresa
- telefon/fax
- email:
Denumirea Proiectului
Data inaintdrii raportului

l. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activitdlilor desfigurate pdnd la data intocmirii raportului:
(Descrierea nu va depdgi o pagind, vor fi prezentate datele necesare

ansamblu

a deruldrii proiectului gi a verificdrii realit5{ii presta{iitor:

presd, colaborarea cu alti parteneri etc.)

unei evaluiri de
beneficiari, ecouri de

2. Realizarea activitili lor p ropuse:
(Au putut fi desfdgurate aceste activitdli in timpul planificat? DA/NU. Daca NU, propuneli
mdsurile ce urmeazd a fi luate in continuare pentru realizarea tuturor activitdliloi prevazute
in contract).
3. Rezultate obtinute 9i rezultate agteptate:
(Rezultatele obfinute gi rezultatele a$teptate vor fi consemnate in raport cu fiecare
activitate
desfdguratd, Tn concepte mdsurabile, indicatori de eficienld . Anexalidocumente retevante
dupi caz.)
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Anexa 14

RAPORT DESCRIPTIV
INTERMEDIAR/FINAL
aferent trangei alocate in data de.................

Acest raport trebuie completat 9i semnat de cdtre conducdtorul instituliei, coordonatorul
de proiect , responsabilul financiar gi de persoana de contact.
InformaJia oferitd mai jos trebuie sd corespundd cu informatia financiard care apare in
a

o
O

o

raportul financiar.
Vd rugdm completati raportulfolosind un computer
Vd rugdm extindefi paragrafele dupd necesitate.
Autoritatea Finantatoare va respinge orice rapoarte completate gregit sau incomplete.
Daci nu se specificd altfel, rdspunsul la toate intrebirile trebuie sd acopere perioada de
raportare
Vi rugdm nu uitati sd atagati la acest raport copii dupd documentele justificative.

Raport de activitate

1. Descriere
1.1. Numele
1.2. Numele gifunctia Persoanei de contact:
1.3. Numele partenerilor in Proiect:
1.4. Titlul Proiectului:

1.5. Numdrul contractului:
1.6. Data de inceput gidata de sfdrsit a perioadeide raportare3:
1.7. Beneficiarii finali / qrupurile tintd:

2.

Evaluarea implementiirii activitiitilor Proiectului

3. Activitiitile proiectului

'

intreaga perioadd de implementare a Proiechrlui
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Vd rugdm enumeralitoate activitdlile conform proiectului de la momentul ultimutui raport

intermediar- dacd e cazul, sau pe parcursul peioadei de rapoftare

4.

Mediatizarea Proiectului
Autoritatea Finanfatoare poate dori si publice rezultatele Proiectului. Aveli obieclii
ca acest raport si fie-publicat pe website-ul Autoritifii Finanfatoare? Daci da, vi
rugim si specificati obiectiile dumneavoastri aici.

ll.
1.

Raport financiar

Oate Cespre finanlare
Valoarea totali a proiectului , conform cererii de finantare depuse
Valoarea total5 a contractului, conform contractului de finanlare
nerambursabild
, respective suma de ...

.
.

'

va''a

nr..".. .....1..

r"

il lly:lii'"Hi# fl{frl:}ftiT#*H"{iliTt
nr.

"..

#f rd ;

baza contractuluide finantare
din
., respectiv suma
.... lei, din care:
a. sume utilizate conform documentelor anexate: ..........". lei
b. sume neutilizate : .......... lei

2.

Se anexeazi in copie actele justiftcative pentru cheltuielile efectuate (facturi,
chitanle fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine gi dispozitii de platd etc.) - se vor
enumera toate documentele anexate.

le

7.

Costuri
transoort

8.

9"

10.

Gosturi
resurse
umane
Gosturi
mijloace
fixe gi
echipamen
te birotici

11.
12.

Fond de

rezervi
(maxim 5
olol

13

14

Gosturi
administrat
ive (maxim
8%)

"

TOTAL
100

%

3.Situafia cantraLzatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupi modelul prezentat mai
Nr.crt.

Categoria
cheltuielii

Nr.gi data
document

Unitatea
emitentd

Suma
totald

Contribu[ie
finantator

Contributie
Aplicant

Total (lei):

Preged intele organ izatie i/institutiei :
(numele, prenumele gi semndtura)

Coordonatoru I program u lui/proiectu
(numele, prenumele gi semndtura)

lui

:

Responsabilul fi nanciar al organizatiei/institutiei:
(numele, prenumele 9i semndtura)
Data...."...
$tampila
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Anexa 15

Declaratie de imparfialitate a membrilor comisiei de evaluare 9i selectionare

........

...........de!in, ca membru al Comisiei de evaluare
Subsemnatul
9i selecfionare a proiectelq'depuse pentru finantarea nerambursabild a activitdtilor nonprofit
de interes local, care pot primi finan[are de la bugetul local al Comunei Brebu, calitatea de
evaluator al programelor/proiectelor inaintate comisiei.
Declar prin prezenta, cd nici eu 9i nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei pdnd la gradul
al ll-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial in legitura cu cererile
de acordare a finantirii integrale sau parfiale a proiectelor/programelor de interes public,
inaintate Comisiei de evaluare gi seleclionare a organizatiilor neguvernamentale fdrd scop
lucrativ, care pot primifinanlare de la bugetul local al Comunei Brebu.

Confirm cd, in situatia in care ag descoperi, in cursul actiunii de selectionare gi
evaluare, ci un astfel de interes existd, voi declara imediat acest lucru gi md voi retrage din
comisie.

Nume gi prenume:
Data........
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Anexa 16
INSTRUCTIUNI PRIVIND DOCUMENTATIA PENTRU ELABORAREA 9I PREZENTAREA
PROPUNERII DE PROIECT
Tn Gererea de finan[are, Solicitantulva furniza informalii specifice proiectului referitoare la:
- scop;
- obiedivele specifice;
- activitdfile care urmeazd a fi desfdgurate;
- specifica[ii de performantd;
- grafic de timp;
echipa proiectului, responsabilitifi; etc.
Cererea de finantare se elaboreazd in concordantd gu cerintele cuprinse in Ghidul
Solicitantului, astfel incdt sd asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru
evaluarea tehnicd
Propunerea financiard (Bugetul Proiectului) se elaboreazd de dolicitant in aga felinc6t sd
u re turnizarea tutu ror informati lor necesare evalud ri i fi nanciare.

asig

i

Propunerea de proiect (Cererea de finantare gi Anexele) are caracter ferm gi obligatoriu din
punct de vedere al continutului gi trebuie sd fie semnatd, pe propria rdspundere, de cdtre
Solicitant sau de citre o persoand imputernicitd legal de acesta.
Bugetul rdmAne ferm pe toatd durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabild.
Solicitantul are obligafia de a exprima pretulin lei (RON) din propunerea financiard.
Orice persoani fizicd sau juridicdldrd scop patrimonial care a obfinut un exemplar al
documentatiei pentru elaborarea 9i prezentarea propunerii de proiect are dreptul de a
solicita gi de a primi clarificiri din partea Autoritdtii Finantatoare, in conditiile prevdzute de
lege.

Aceasta are obligatia de a transmite rdspuns la orice solicitare de clarificdri, dar numai la
acele clarificdri primite cu cel pulin 6 zile inainte de data limiti pentru depunerea
propunerilor de proiect.
Autoritatea Finantatoare are obligatia de a transmite rispunsul la solicitirile de clarificdri cu cel
putin 4 zib inainte de data limitd pentru depunerea propunerilor de proiect.
Autoritatea Finantatoare are dreptul de a completa din proprie inifiativd, Tn vederea clarificdrii,
documentatia pentru elaborarea gi prezentarea ofertei (Cererea de finantare giAnexele) gieste
obligatd sd comunice Tn scris tuturor solicitan$lor orice astfel de completare. Transmiterea
comunicdrii se face cu cel putin 4 zile inainte de data limitd pentru depunerea propunerilor de
proiect.
Solicitantul are obligatia de a depune propunerea de proiect la adresa gi pAnd la data limitd
pentru depunere, stabilitd in anunful de participare giigi asumd riscurile transmiterii
propunerii de proiect, inclusiv fo(a majord.
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Orice Solicitant are dreptul de a-gi modifica sau de a-gi retrage propunerea de proiect numai
inainte de data limitd stabilitd pentru depunerea propunerii de proiect.
Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneazd cu excluderea Solicitantului de la procedura
atribui rii contractului de finantare nerambu rsabili
Solicitantul trebuie sd prezinte un exemplar original, o copie a documentelor de calificare gi
CD-ul cu documentele Tn format electronic.
Documenteiie de calificare se introduc intr-un plic interior care va fi sigilat. Plicul interior
trebuie si fie marcat cu denumirea 9i adresa Solicitantului, pentru a permite returnarea
documentelor de calificare, Tn cazul in care se transmit dupd data limitd stabilitd de
Autoritatea Finantatoare. Plicul interior se introduce Tntr-un plic exterior, marcat cu adresa
Autoritdfii Finantatoare 9i cu inscriptia,A NU SE DESCHIDE iruntrufe Oe
.
"...", precum gi cu DOMENIUL de activitate aferent propunerii
de proiect. (conform Anuntului de participare).

DATA.

ORA.

in cazulin care plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de maisus, Autoritatea
Finantatoare nu igi asumd nici o responsabilitate pentru rdticirea documentelor de calificare.
TNSTRUCTTUNt FTNANCTARE

Doar cheltuielile eligibile pot fi luate Tn considerare pentru finantare. Bugetul proiectului
reprezintd o estimare a costurilor cdt 9i un plafon maxim al costurilor eligibile care trebuie sd
fie costurijustificabile. Pentru a putea fi considerate eligibile, cheltuielile proiectului trebuie
sd indeplineascd urmdtoarele criterii:
- sd fie necesare pentru efectuarea proiectului;
- sd reflecte utilizarea eficientd a banilor;
- si fie efectuate dupi semnarea contractului de finantare gi pe perioada de executie a
proiectului;
- sd fie efectuate, inregistrate Tn contabilitatea beneficiarului, sd poatd fi identificate 9i
verificate gi sd fie dovedite prin documente originale.
REGULI GENERALE PENTRU EFECTUAREA PLAilLOR:
achizitiile vor fifdcute doar de cdtre beneficiarul de finantare Tn conformitate cu
prevederile O.U.G. nr.3412006 cu modificirile 9i completdrile ulterioare , iar
emiterea documentelor de cdtre furnizori se poate face numai pe numele
benefi ciarului de finanfare;
documentele suport pentru plalile prin bancd sunt: facturd fiscald, ordinele de platd,
nota de receptie care si confirme realizarea serviciilor sau primirea bunurilor care
fac obiectul plitii;
documentele suport Tn cazul pl5filor prin casd sunt: facturd fiscald, chitanld, registrul
de casd, nota de receplie care sd confirme realizarea serviciilor sau primirea
bunurilor care fac obiectul pEtii; ordinele de deplasare Tnsotite de dispozifiile de

-

-
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platd cdtre casierie 9i documentele justificative care au stat la baza calculdrii
decontului;
in cazul Tn care se achizifioneazd diverse materiale acestea se vor detalia pe factura
fiscald, cu produsele respective cumpdrate, inclusiv nr. bucdti, pre! unitar;
pentru evidentierea Tncasdrilor gi plStilor prin banci se vor anexa: extrasele de cont
ale operatiunilor, agezate in ordine cronologici din prima zi pdnd Tn ultima zi de
derulare a pldtilor proiectului, precum gi ordinele de platd ;
Tn cazul Tn care costurib eligibile la sf6rgitul proiectului sunt mai mici decdt costul
totalestimat, contribufia finanfatorului se va rea)ma la suma rezultatd din costurile
considerate eligibile;
in sitUatia in care vor apare sume de recuperat, pentru acestea se vor calcula
majordri de Tntdrziere in cuantum de O.1o/o pentru fiecare zi deint?irziere" Majordrile
se vor aplica din ziua urmdtoare expirdrii termenuluifixat pentru restituirea sumelor
reprezentdnd cheltuieli stabilite ca fiind neeligibile;
nu se accepti spre decontare cheltuieli care nu au nici o legdturd cu obiectul
proiectului;
nu se acceptd decontarea cheltuielilor pe bazd de bon fiscal, ci numai pe bazd de
facturd Tnsolitd de bon fiscal sau chitantd cu exceptia cheltuielilor cu combustibilul ;

FOND DE PREMIERE PENTRU PARTICIPANTI Pentru justificarea cheltuielilor ocazionate
de organizarea unei acfiuni care sd aibd ca finalitate acordarea unor premii pentru
participanti, beneficiarul finantdrii nerambursabile va prezenta:
trtrregulamentul de organizare a concursului din care sd rezulte modulin care se vor
desemna cAgtigitorii gi cuantumul premiului pe care il va primifiecare participant;
!lcomisia care va desemna cAgtigdtorii;
!!procesulverbal semnat de toti membrii comisiei din care si rezulte numele cdgtigitorilor;
!lstatulde plati care sd cuprindd: numele gi prenumele persoanelor premiate, suma
acordatd, impozitul retinut conform reglementdrilor in vigoare (Codul fiscal), suma netd
primitd, CNP, semnitura persoanei beneficiare, aprobarea persoanelor care rdspund de
implementarea proiectului.
CAZARE, TRANSPORT gt MASA PENTRU pARTtCtpANTl
Decontarea cheltuielilor de transport Reprezentantii beneficiaruluide finanlare
nerambursabild gi/sau participantii la cel putin una din activitdlile proiectelor finantate pot
beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuate la ducere gi la inapoiere in cazul
in care efectuarea acestora este necesard pentru ducerea la Tndeplinire a obiectivelor
proiectu lui fi nanlat de autoritatea fi nanfatoare:
tr pe calea ferata, pe orice felde tren, dupi tarifulclasei a ll-a, pe distante de pdnd la 300
km, 9i dupd tariful clasei l, pe distante mai maride 300 km;
D cu mijloace de transport in comun auto, dupi tarifele stabilite pentru aceste m'rjloace sau
cu mijloacele de transport auto ale beneficiarului de finantare nerambursabilS, dacd acesta
are asemenea posibilititi, cu Tncadrarea in consumurile de combustibil, potrivit legii;
cu autoturismul proprietate personalS"

!

in cazulin care deptasarea se face cu autoturismul proprietate personali, pe ordinul de
deplasare se va face mentiunea "Se aprobd deplasarea cu magina proprietate personalS",

',"'--'
i '.1.'u
j-" " I .';'
r
'i
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iar apobarea va fi fdcutd de cdtre persoana responsabili cu implementarea proiectului"
Posesorul autoturismului va primi in acest caz contravaloarea a7 ,5litri combustibil la 100
km parcurgi. Dacd pentru aceeagi actiune se deplaseazd pAnd la 3 persoane, nu se va
accepta deplasarea cu magina proprietate personald pentru fiecare persoanS,
contravaloarea a 7,5 litri carburanti la 100 km parcurgi se va acorda unei singure persoane"
Daci deplasarea se face cu autoturismul apa(inAnd beneficiaruluifinantdrii nerambursabile,
justificarea cheltuielilor se va face in baza foii de parcurs care trebuie sd cuprindd
urmdtoarele elemente: destinatia deplasdrii, distanta in km, consumul normat, consumul
efectiv. Tn cazul deplasdrilor Tn strdinatate pentru justificarea cheltuielilor vor fi prezentate
urmdtoarele documente:
invitatiaprimitd din partea unei organizatii sau a altor parteneri externi;
documente din care sd rezulte plata anumitor cheltuieli, cum ar fi: costul transportului Tn
trafic international, celintre localitdlile din lard in care personalulTgidesfdgoard activitatea,
precum gi pe distanta dus-intors dintre aeroport sau gard gi locul de cazare;
comisioane gitaxe bancare, cheltuieli pentru obtinerea vizelor de intrare Tn tara
respectivd, cheltuieli pentru rezewdri de locuriin hotel sau de'rezervdri de locuriin
mijloacele de transport ;
costultransportului documentatiilor, materialelor sau obiectelor necesare indeplinirii
misiunii;

!
!
!

!

ln cazulin care are loc o deplasare a unui grup de persoane gi se doregte ca deplasarea
acestuia sd se facd cu un microbuz sau autocar, pentru justificarea cheltuielilor se vor
prezenta unndtoarele:
contractul incheiat cu furnizorul de servicii in baza O.U.G nr" 34119.04.2006 cu
mod ificirib 9i completdrile ulterioare;
factura fiscald gi chitanfa sau ordinulde platd;
Decontarea cheltuielilor de cazare se € face numaiin baza documentelor justificative
(factura, ordin de platd sau chitantd), cu respectarea prevederilor HotdrArii nr. 186012006
pentru deplasirile in tari gi cu respectarea prevederilor Hotdririi nr. 518/1995 pentru
deplasirile in strdindtate. Se accepti decontarea cheltuielilor de cazare Tn structuri de
primire turistice in limita tarifelor practicate in structurile de doud stele, cu exceptia cazdrilor
efectuate pentru invitafi din strdindtate, pentru care se acceptd tarifele de cazare ale
structurilor de primire turistice de 3 stele. Tn situalia Tn care se organizeazd mese pentru
organizarea unor ac{iuni de protocol, limitele maxime admise Tn cadrul cdrora pot fi
efectuate astfel de cheltuieli sunt:
cafea, apd minerali, sucuri sau alte tratafii oferite, Tn limita sumei de 6.5 lei/zilpersoand;
cheltuielizilnice de masd pentru invitaliin urmdtoarele limite:
- 60leilzllpersoani dacd se asigurd 3 mese; - 50 leilzilpersoand dacd se asigurd 2 mese; 25leilzilpersoand dacd se asigurd 1 masd.

!
!

!
!

ilcnlnleRl

DE SPATII 9l APARATURA Pentru organizarea de ateliere de lucru, seminarii,
conferinle, simpozioane, intruniri cu caracter metodic, schimburi de experientd gi alte actiuni
simifare, pot fi inchiriate spatii, instalalii (de sonorizare, de traducere simultand), aparaturd
audio-video, calculatoare giechipamente periferice gi alte bunuri necesare desfiguririi
actiunilor. Pentru justificarea unor astfel de cheltuieli, beneficiarul finanldrii nerambursabile
trebuie sd prezinte autoritdtii finantatoare Urmitoarele documente:
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- contractulTncheiat cu furnizorul de astfel de servicii;
- facturd fiscalS;
- confirmarea de cdtre beneficiarulfinantdrii nerambursabile a faptului cd acest contract a
fost Tndeplinit gi plata poate fi efectuatd;
- ordinul de platd sau chitanta din care sd rezulte plata facturii.
ACTTUNT PROMOTTONALE

9l DE PUBLICITATE

Beneficiarii de finanliri nErambursabile pot sd utilizeze fondurib alocate gi pentru actiuni
promofionale gi publicitare, constAnd in: anunturi publicitare, pliante, inscriptionari pe diverse
materiale, spoturi audio-video, organizare de seminarii etc. Documentele care vor fi
prezentate-pentru justificarea unor asemenea cheltuieli sunt: contractul de furnizare de
servicii, factura fiscala, chitanta sau ordinulde platd; copie dupd anuntul publicitar; caseta 9i
graficul de difuzare a spotului audio-video parafat de societatea media care a efectuat
difuzarea, spot care va fi de maximum 30 sec; model al pliantului publicitar. Tn cadrul
ac[iunilor promotionale gi de publicitate va fi men[ionat obligatoriu finanlatorul: Consiliul
Local gi Primiria Comunei Brebu.

TIPAR|TURI
Pentru justificarea cheltuielilor cuprinse la capitolul bugetar "Tipdrituri", vor fi prezentate
urmdtoarele documente; contractul de furnizare de servicii Tncheiat in baza O"U.G. nr"
3412006 cu modfficdrile gi completdrile ulterioare, factura fiscal5, chitan[a sau ordinul de
platd, proces verbal de receptie care si confirme faptul cd serviciul respectiv a fost prestat.
Se va anexa cel pu[in 1 ex. din tipdriturd, iar pe aceasta va fi mentionat obligatoriu
finanlatorul: Consiliul Local 9i Primdria Comunei Brebu conform Bun de Tipar (BT) din
partea Primdriei.
in scopul oblinerii BT, materialul va fi trimis la Primirie cu cel putin 5 zile lucrdtoare (pentru
publicalii de 1-5 pagini) 9i cu cel putin 10 zile lucrdtoare (pentru publicatii mai mari) inainte
de data programatd pentru intrarea Tn tipar.

cazulin care documentele scrise se transmit in formd electronicd, acestora le sunt aplicabile
prevederile legale referitoare la semndtura electronicd, astfelincdt sd indeplineascd conditiile d
probd gi de validitate ale unui act juridic.

Tn
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Anexa 17
ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BREBU
CoNTRACT
1.' r.!::::

NR.

...DE FTNANTARE NERAMBURSABTLA

ii,:i; i,i ,: PI4ile

Institutia finantatoare...........
Brebu Ministirei nr. 802, jud. Prahova, cod fiscal..
......, cont bancar nr. ...........
Sighigoara, reprezentatd

, cu sediulTn com. Brebu, sat

, tel..

...., fax
.. deschis la Trezoreria .."....
Tn calitate de Primar, denumitd in continuare

prin

Institutia fi nantatoare
9i

localitatea

...

str........

...., persoand juridicS/fizicd cu sediul/domiciliul in
jud.
. nr.
cod fiscal/CNP

.........

.........

i;iil;:
: :':S';li*::ii:::liT:::51iT::llX':;"J'il
prin.........reprezentati
in
de
legal
denumitd in continuare Beneficiar,

....-..,

calitate

"..."......

:

1::

au convenit incheierea prezentului contract pentru finantarea Proiectului
(denumit in cele ce urmeazi Proiectul)

CAPITOLUL ll Obiectul 9i valoarea contractului
Art. 1 Obiectul contractului
(1) Prezentul contract are ca obiect finantarea de cdtre lnstitufia finanlatoare, din fondurile
cuprinse in bugetul local, a activitdlilor pe care Beneficiarul le va desfSgura in cadrul
Proiectului, in vederea atingerii obiectivelor stipulate in eererea de finantare.
(2) Institufia finan[atoare va pune la dispozitia Beneficiaruluifondurile necesare derulirii
activitdtilor Proiectului, Tn termenele gi conditiile stabilite prin prezentul contract.
(3) Beneficiaruligi asumi responsabilitatea deruldrii Proiectului. in acest scop, va conduce,
va supraveghea giva desfigura toate activitdtile cuprinse in cadrul Proiectului, a ciror
executare ii revin nemijlocit.
Att. 2 Valoarea contractulu i
(1) Valoarea contractului este de
lei, reprezentdnd suma totald alocatd
Proiectului de cdtre Institulia finantatoare, adicd .........-o/o din valoarea Proiectului derulat de
Beneficiar.
(2) La data semnirii prezentului contract, Beneficiarul declard cd Proiectul care face obiectul
prezentufui contract nu mai beneficiazd de finantdri pentru realizarea sa, din alte surse decdt
fondurile bugetului local al comunei Brebu, conform bugetuluide venituri gi cheltuieli
prezentat in documentatia depusd pentru acordarea finantdrii nerambursabile.
CAPITOLUL lll Durata contractului
Art. 3 - Intrarea Tn
'i,
(1) Prezentulcontract intrd in vigoare la

...........

vigoare
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Art. 4 Derularea Proiectului
(1) Derularea Proiectului va incepe gi va fi finalizatd de cdtre Beneficiar conform termenelor
stabilite in cererea de finanfare, gi anume de
... p6nd la ..."......."....., perioadd in
care se vor desfdgura activitd[ile descrise gi prevdzute a se realiza Tn cadrul Proiectului.
(2) Pe(ile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacd intdrzierea este cauzatd
de neindeplinirea intocmaigi la timp a obligatiilor contractuale de cdtre Institulia finanlatoare
sau de evenimente de fo(d majord.
(3) Beneficiarul finanfdrii are obliga[ia sd finalizeze Proiectul, inclusiv procedura de Tntocmire
9i depunere a raportului final in anul bugetar ?n care s-a acordat finanlarea.
CAPITOLUL lV - Obligatiile pirfilor
Att.5 Obligaliile Beneficiarului sunt:
a) sd execute activitatile Proiectului aga cum sunt stipulate ele Tn cererea de finanlare, sd
asigure comunicarea eficientd gi operativi a problemelor tehnice gi financiare atdt in
interiorul grupului de parteneri, dacd existd, cat giTntre Institutia finanlatoare gi Beneficiar/
organizatiile din grup;
b) sd asigure suportul administrativ necesar executdrii activitatilor;
c) si asigure componenla gifunctionalitatea echipei de lucru a Proiectului;
d) sd asigure secretul profesional pe durata contractului gi, dupd caz, sd aplice prevederile
privind regimul informaliilor clasificate, conform Legii nr. 18212002 cu modificdrile ulterioare,
Hotdrdrii Guvernului nr. 58512002 cu modificdrile gi completirile ulterioare;
e) si nu comunice, Tn nici o situafie, fdrd consimfdmdntul prealabil scris alAutoritdfii
Contractante, informa[ii confidentiale apa(inAnd Autoritdlii Contractante sau oblinute de et
in baza relatiilor contractuale;
9i sa nu foloseascd in defavoarea Autoritdtii Contractante informafiib primite ;
g) sa permitd pe toatd durata contractului, precum gi pe o perioadd de 5 ani de la incetarea
acestuia, Tn decurs de 3 zile lucritoare de la primirea unei notificdriin acest sens, accesul
neTngrddit al reprezentanlilor Autoritdfii Contractante sau a altor organe de control abilitate
prin lege, pentru a controla documentele pe baza cirora se line evidenfa activitdlilor
derulate in cadrul contractului.
Controlul se efectueazdla locul unde aceste documente sunt pdstrate de cdtre Beneficiar;
h) sd intocmeascd 9i sd predea Autoritdtii Contractante rapoartele de activitate, narative 9i
financiare, conform Ghidului solicitantului privind procedura de acordare a finanfirii
nerambursabile.
i) sd aplice procedura de achizitie previzutd de O.U.G. nr.34t2OO6 cu modificdrile gi
completdrile ulterioare pentru atribuirea contractelor de achizitie publicd, a contractelor de
concesiune de lucriri publice gi a contractelor de concesiune de servicii atunci cdnd, pentru
Tndeplinirea obligatiilor contractuale, achizilioneazd, din fonduri publice nerambursabile,
produse, lucrdri sau servicii.
j) sd prezinte documentele justificative Autoritdtii Contractante, pentru validarea pldlilor.
k) si prezinte, la solicitarea Autoriti$i Contractante, orice informalie sau document cu privire
la derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justificd pldlile, in termen de 5 zile
de la solicitarea acestora.
Att. 6 Obligaliile Institutiei finantatoarc sunt:
a) sd pund la dispozitia Beneficiarului orice informatii gi/sau documentalii pe care le de[ine gi
care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Ac,este documente vor fi returnate
Institufieifinanfatoare la finalizarea
.-._.,>";

la

|

contractului;

*_"c_.1

,
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b) sa vireze sumele alocate din bugetul local pentru finanlarea Proiectului, cdtre Beneficiar,
Tn conditiile art.11 d
consimldmdntul prealabil scris al Beneficiarului,
c) sd nu
sau oblinute de Institutia finantatoare in
iciarului
informafii
baza relatiilor contractuale;
finald a Proiectului;
a
d) si asigure gisi
nanldrii
9i a
ej sa ,r,iar""i"e
rii Proiectului;
documentelor justificative 9i, dupd caz, prin
u
f) si organizeze sistemul propriu de
,,standardele nationale de protectie a informa
Guvernului nr. 585/2002 cu modificdrile 9i com
vigoare Tn cazulin care Proiectul monitorizat gi gestionat de Institutia finantatoare contine
iniormalii de natura celor prevdzute in conformitate cu Legea nr. 18212002 cu modificirile
ulterioare.
CAPITOLUL V - Participarea tertilor
Att.T in sensul prezentului articol, prin te(d persoand se infelege beneficiar asociat 9i / sau
subbeneficiar.
Art.8 Participarea tertelor pdrti nu este permisi.

comunice,
confidenli
realize
cofinan

9ie
iprin
ve
protectie

CApITOLUL Vl - Virirea sumelor reprezen And finantare nerambursabili
Art. 9 Efectuarea viramentelor
Beneficiarulu
ntract,
bugetul
la
condiliile
en de
data Tncheierii prezentutui contract; Y% trang
,15
primite
justificarea
in
tranga
sumelor
zilede la data depunerii raportdrii ce va cuprinde
Finanlatoare;
Institulia
catre
de
anterioard si aprobarea acesteia
(2) Institulia finanfatoare poate suspenda, cu notificare scrisd, Tn intregime sau pa(ial, plata,
fdrd rezilierea contractului, in cazul nerespectdrii de cdtre Beneficiar a oricdreia dintre
ificarea intregii documentalii privind
obtigaliile sale contractuale, gis6
derularea Proiectului finantat 9i utili
CAPITOLUL Vll Fiscalitate
Art.lOCheltuielile Beneficiarului ocazionate de plata obligaliibr ce decurg din reglementdrile
fiscale Tn vigoare, cheltuieli aferente serviciilor gi lucrdrilor executate in cadrul prezentului
contract sunt cheltuieli eligibile gi vor fi decontate pe baza documentelor justificative
prezentate de cdtre Beneficiar.
CAPITOLUL Vlll Cheltuieli
Efectuarea cheltuielilor de citre Beneficiar
Att,
(1) Orice sumd primitd ca finanlare de la Institulia finantatoare in temeiul prezentului
contract va fi cheltuiti de citre Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.
(2) Cheltuielile vor fi efectuate de citre Beneficiar conform bugetului detaliat al Proiectului
prezentat Tn documentalia depusd pentru acordarea finanldrii nerambursabild 9i prevederilor
prezentuluicontract.
previzute in Ghidul solicitantului.
i3y C"t"goriile de cheltuieli eligibite si neeligibite sunt cele
a Proiectului prevdzuti la
perioada
derulare
de
t+i Cn"di,ielile efectuate Tnainte de 9i dupi
ii. + din prezentul contract, nu sunt eligibile gi nu pot fi decontate de cdtre Beneficiar.

local
legi
ntermediard,

p

ll
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(5) Atunci c6nd Autoritatea Contractantd constatd, pe baza rapoartelor sau ca urmare a
verificdrilor efectuate, cd Beneficiarul a folosit sau folosegte fondurile gi/sau bunurile
achizitionate pentru derularea Proiectului, Tntr-o manierd neconformd cu clauzele
contractuale sau cd nu justificd utilizarea sumelor, Institutia finanlatoare poate solicita in
scris restituirea acestora.
(6) Beneficiarul are obligatia de a restitui lnstitutia finan[atoare in termen de 5 zile lucritoare
de la primirea solicitdriigcrise, sumele Tntrebuintate in alte scopuri decdt desfdgurarea
activitdtibr Proiectuluiin termenul de derulare a Proiectului stabilit prin prezentului contract
gi cele a cdror Tntrebuinfare nu este doveditd conform prevederilor art.13"
(7) Obligafiile prevdzute de alin. 6 rdmdn Tn vigoare timp de 5 anidupd incetarea prezentului

contract. *
(8) Suma rdmasd necheltuitd la sfdrgitul Proiectului (atunci cAnd derularea Proiectului a fost
posibild cu costuri mai micifatd de cele propuse gi aprobate inifial) va fi evidentiatd in
raportul financiar final 9i va fi restituiti de cdtre Beneficiar, Institutiei finantatoare in termen
de 5 zile lucrdtoare de la solicitarea acesteia, comunicatd BeneficiaruluiTn scris.
(9) in cazul realizdrii de economiiTn derularea Proiectului, findnfarea nerambursabild
acordatd din fondurile bugetului local nu poate depigi 90% din valoarea toatald a Proiectului
rezultatd din raportul final.
(10) Atunci cAnd, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, Beneficiarul achizilioneazd, din
fonduri publicg nerambursabile, produse, lucrdri sau servicii, procedura de achizilie este cea
prevazutd de O.U.G. nr.3412006 cu modificdrile gicompletdrile ulterioare.
CAPITOLUL lX Monitorizare si control

Art. 12lnfonnare
(1) Beneficiarul furnizeazd Institutieifinantatoare toate informatiile referitoare la derularea
Proiectului. Institufia finanfatoare poate solicita oricAnd Beneficiarului informafii cu privire la
stadiul activitdfilor, Beneficiarul av6nd obligafia sd rispundd Tn scris oricdrei solicitdri a
acesteia in termen de 5 zile lucrdtoare.
Art. 13 Prezentarea rapoartelor obligatorii
(1) Beneficiarul va transmite informatii privind derularea Proiectului gi utilizarea sumelor
primite. Tn acest scop, Beneficiarulva prezenta Instituliei finanlatoare: raportdri intermediare
(vor fi depuse inainte de solicitarea oricdrei trange intermediare, Tn vederea justificdrii trangei
anterioare), un raport de activitate final asupra utilizdrii tuturor sumelor primite cu privire la
activitilile Proiectului, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul
intregului Proiect.
(2) Raportdrile vor fi intocmite in conformitate cu modelele propuse de Institufia finanlatoare,
anexe la Ghidul solicitantului 9i vor fi insotite obligatoriu de documentele justificative ale
pldtilor efectuate de Beneficiar, Tn copie, precum gi documente justificative care sd ateste
respectarea prevederilor art. 11, alin. (10) din prezentul contract. La solicitarea Instituliei
finantatoare, Beneficiarul va prezenta spre verificare, documentele justificative 9i in original.
(3) La intocmirea raportului finalfinanciar, Beneficiarul, va prezenta decontul aferent atit al
sumei primite de la Autoritatea Contractantd, c6t 9i al sumei ce reprezintd contribufia
proprie.
(4) Raportulfinal va fi depus in doud exemplare original gi copie, precum giin format
electronic la registratura lnstitutieifinantatoare in termen de 15 zib calendaristice de la data
finalizirii Proiectului prevazuta la art. 4, dar nu mai tdrziu de 15 decembrie.
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(5) in scopul informdrii lnstitufia finanfatoare cu privire ]a dificultdfile apirute pe parcureul
deruldrii Proiectului, Beneficiarul va elabora 9i transmite acestuia rapoarte speciale.
Art. 14 Evaluarea rapoartelor
Institutia finantatoare va urmdri ca evaluarea rapoartelor si se facd in termen de 15 zile de
la primire.
4ft" 15 Monitorizarea
(1) Pe toatd durata contractului, precum 9i pe o perioadd de 5 ani de la incetarea acestuia,
Beneficiarul este obligat sd permitd, Tn orice moment, accesul neingrddit al reprezentanlilor
Institutiei finan[atoare sau a altor organe de control abilitate prin lege, in scopul realizdrii
controlului financiar 9i auditului, pentru a controla registrele, documentele giinregistrdrile
definute de cdtre Beneficiar, pe baza cdrora se fine evidenfa activitdlitor derulatein cadrul
Proiectului, pentru verificarea conformiriifafa de prevederile prezentului contract" Controlul
se efectueazd la locul unde aceste documente sunt pistrate de cdtre Beneficiar, iar acesta
are obligatia sd prezinte orice documentafie solicitatd. Tn eazu] refuzului de a permite
accesul acestor persoane gide a coopera cu acegtia, Institufia finanfatoare poate solicita in
scris restituirea integrald a sumelor alocate pentru Proiect.
CAPITOLUL X Rezultate. Publicitate
Att. 16 Promovarea Proiectului
(1) Beneficiarul are obligafia de a face referire expliciti pe toate materialele gi produsele
obfinute in urma finanfirii primite, precum gi cu ocazia tuturor evenimenteloigiactiunilor
desfdgurate pe durata Proiectului, la urmdtoarea expresie: "Proiect realizat iu sprijin de la
bugetul local al Comunei Brebu. Conlinutul acestui proiect nu reflecE neapdrit
pozilia Primdriei sau a Consiliului Local al Comunei Brebu gi nu impticd nici o
responsa bilitate din paftea acestora".
(2) Institutia finanlatoare va putea, pe parcursul deruldrii Proiectului sau la finalul acestuia,
si facd publice, in modul in care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte
manifestdri: obiectivele 9i durata Proiectului, finan[area acordatd de la bugetul local,
activitdlile efectuate in cadrul Proiectului, rezultatele ob[inute.
4.tt 17 in privinfa drepturilor de proprietate industriald 9i intelectuald, exploatare 9i
disimulare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectd prevederileiegale in
vigoare.
Att.?8Institufia finanfatoare nu T9i asumd rdspunderi 9i nu intervine Tn litigiile care pot
apdrea Tntre parteneri in privinla drepturilor de proprietate asupra rezultatelor oblinute sau
-acestuia.
utilizate de acegtia, at6t pe parcursul derulSrii Proiectului, c6t gi dupd finalizarea
CAPITOLUL Xl - Rdspundere contractuali
Art.19 Beneficiarul Tgi asumd Tntreaga rdspundere tehnicd gi supravegherea generali a
executdrii serviciilor contractate.
4ft20 Beneficiarul rdspunde pentru realizarea obligaliilor contractuale 9i suportd pagubele
cauzate Institutiei finanfatoare, ca urmare a oricdror actiuni sau omisiuni legate de realizarea
contractului 9i care ii sunt imputabile.
Att.21 Beneficiarul rdspunde pentru indeplinirea la timp a demersurilor necesare in vederea
obtinerii aprobdrilor, avizelor sau licenlelor necesare realizdrii contractuluiin concordanfd cu
reglementdrile in vigoare.
Art.22 Beneficiarul rdspunde de exactitatea datelor prezentate in documentele justificative
de platd.
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Art'23 Beneficiarul rdspunde de pdstrarea documentelor care au stat la baza
incheierii

contractului pe o perioadd de minimum 5 ani de la data incetdrii
raporturilor contractuale.
igalia de a sprijini, prin demersuri necesare,
gi licenfelor 9i va actiona ca acestea sd nu fie abuziv

Bene
oblinereaunei

Art.2S in cazulin care
eligibil pentru
urmdtor"

derile prezentului contract, nu va fi
din fondurile Ouletului localin anul

ntatoare
in care finantarea este folositd, rispunderea
atd, Tn cazul in care Beneficiarulva fi

:if i H:i:f'l

I iil?:19 i :',,

"
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(2) lnstitutia finantatoare nu r.as.nun!9 in cazul nerespectdrii
legislalieiin vigoare de cdtre
Beneficiar sau de gtre
colaboratori
sau
consultanll
- 'r. aiacestuia.
Tgajafi,
-'.
CAPITOLUL Xll - Modificarei
Art'27 Prevederile contractului pot fi modificate gi/sau completate numai prin
acte adilionale
Je cdtre imputernicili ai acestora.
rul poate modifica, prin solicitare scrisd
durata de derulare, structura bugetului
acestea sd nu schimbe scopul gi obiectivele

contractului

(2) Asemenea modificdri nu pot conduce la majorarea
valorii contractului prevdzute la art. 2.
CAPITOLUL Xlll - Rezilierea contractului
ltt20_lnstitutia finanfatoare poate
re
Beneficiarul angajeazd,in termen de 6
fizice sau
juridice care au participat la evaluarea
:;-..-"'I*'
ntract' ori
care au participat, in diferite
Ary'29Institulia finanJatoare poate reziliacontractul dacd Beneficiarul
este ?n lichidare
voluntara, se afld in fatiment sau dacd vinde ori cedeazd partea
cea mai importantd a
activelor sale.
Att:70Institufia finantatoare poate rezilia contractul dacd Beneficiarul nu
dem areazd
realizarea proiectului Tn termenul stabilit Tn contract.

rezilia
lu
proiect
laze,laselectare

ArL3l

(1) contractul de finan[are poate fi reziliat de plin drept, fdri
instanteide judecatd, in termen de 10 zile calendarisiice
in
giIe pe(iiTn culpd i s-a adus la cunogtinte ca nu gi-a ?ndepri
(2) Notificarea va putea fi comunicate in iermen OL tO zile
calendaristice de la data
constatdrii neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
uneia sau mai multor obligalii
contractuale.

de

principalde

ubric.

vederea
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r din contract duce la pierderea trangei finale,
erea finantdriiin anul calendaristic uimdtor.

neexecutare sau executare
ea care a fost impiedicatd de intervenfia unui

Arf' 33 Este

il::!|llti:

evenimentul absolut imprevizibil, imposibilde Tmpiedicat
gi
rfilor, care le opreste seiei"xecute obtisaliite
ce te revin potrivit

in 10 z.ile de la aparifia ei, iar la disparilia fo(ei
o notificare scrisd.
re.a unei situalii de fo(d majord are drept
a sd restituie sumele care nu au fost

11, atin. (5) gi alin (9) sau
gi penalitdli de intdziere;
e constituie ?n venituri ale

CAPITOLUL XVlf Dispozitii generate si finale

Art.38 Gomuniciri

cris, la
celeila

care

Daca

i.

cele doud pdrti se vor trasmite la

a) Pentru Institutia

8iT::: :-:H::

irei nr. 802, localitatea Brebu, judelut prahova,
cod postat

b) Pentru Beneficiar:
..... nr. ..-.

llllil
I

nstitutia

fi na

nfatoare,

Nume giprenume reprezentant legal

:::

:

: i;,

exemprare orisinare,

Beneficiar,
Nume gi prenume reprezentant legal
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