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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Temeiul legal
Acordarea de finanțari nerambursabile în anul 2017 se va face în temeiul Legii nr.350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare și a Ordinului Agenției Naționale pentru Sport nr.130/13.03.2006 privind finantarea
nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe
ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti.
1.2. Scop şi definiţii
Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de
finanţare nerambursabilǎ din fonduri publice, precum şi cǎile de atac ale actului autoritǎţii finanţatoare care
aplicǎ procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilǎ acordate din bugetul Judeţului
Constanţa.
În înţelesul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos au urmǎtoarea semnificaţie:
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoanǎ
fizicǎ sau juridicǎ;
b) autoritate finanţatoare – Judeţul Constanţa;
c) beneficiar - solicitantul cǎruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilǎ în urma aplicǎrii
procedurii selecţiei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile – cheltuieli care sunt luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilǎ;
e) contract de finanţare nerambursabilǎ - contract încheiat, în condiţiile legii, între Judeţul Constanţa,
în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar;
f) contract de achiziţie – contract încheiat între beneficiar şi unul sau mai mulţi operatori economici,
având ca obiect execuţia de lucrǎri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
g) finanţare nerambursabilǎ – alocaţie financiarǎ directǎ din fonduri publice, în vederea desfǎşurǎrii de
cǎtre persoane fizice sau persoane juridice fǎrǎ scop patrimonial a unor activitǎţi nonprofit care sǎ contribuie
la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivelul judeţului Constanţa, pe laturǎ sportivǎ;
h) fonduri publice – sume alocate din bugetul judeţean de cǎtre Consiliul Judeţean Constanţa;
i) proiect – ansamblu de actiuni tehnice și financiare, coordonate în mod logic, rațional, organizat și
eficient, conform unei succesiuni de activități prevăzute a fi desfășurate într-un interval de timp și într-un
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loc prestabilit pentru atingerea unor obiective determinate, obținerea unor rezultate identificabile cât mai
aproape de așteptările și intențiile inițiale;
j) solicitant – orice persoană fizicǎ sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect
şi care are sediul social/punct de lucru/domiciliu pe raza județului Constanța.
Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care desfășoară activități nonprofit
menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, județean sau local are dreptul de a
participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.
Finanţãrile nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele și proiectele de interes public
iniţiate și organizate de cãtre aceste persoane, în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub formã
de donaţii şi sponsorizãri.

1.3. Domeniu de aplicare
Prevederile prezentului ghid se aplicã pentru atribuirea oricǎrui contract de finanţare nerambursabilǎ de
la bugetul judeţului Constanţa, pentru activitǎţile din domeniul sportiv cuprinse în programele sportive de
utilitate publicã:
I. Programul "Promovarea sportului de performanţã".
1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregãtire şi
competiţie care sã asigure autodepãşirea continuã, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum
şi obţinerea victoriei
2.Obiective:
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţã la reprezentarea şi
sporirea prestigiului României pe plan internaţional;
b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a
fiecãreia la nivel naţional şi internaţional;
c) susţinerea activitãţii de performanţã la nivelul copiilor şi juniorilor;
d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregãtire şi competiţionale pentru fiecare ramurã de sport;
e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de
dezvoltare a fiecãruia la nivel naţional şi internaţional;
f) susţinerea sporturilor de iarnã în vederea amplificãrii la nivel naţional şi internaţional.
II. Programul "Sportul pentru toţi"
1. Scop: menţinerea unei bune stãri de sãnãtate şi consolidarea socializãrii cetãţenilor prin crearea unui
cadru social şi organizatoric favorizant.
2. Obiective:
a) încurajarea practicãrii activitãţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetãţeni;
4

b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetãţeni, fãrã nici o discriminare, în mod liber şi
voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activitãţilor fizice şi sportive.
Finanţǎrile nerambursabile nu se acordǎ pentru activitǎţi generatoare de profit şi nici pentru activitǎţi din
domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificǎrile
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor prezentului ghid, nu se acordǎ finanţǎri nerambursabile pentru activitǎţi ce presupun
dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintǎ o componentǎ
indispensabilǎ proiectului.
1.4. Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilǎ
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilǎ sunt:
a) libera concurenţǎ, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizicǎ sau juridicǎ ce desfǎşoarǎ
activitǎţi nonprofit sǎ aibǎ dreptul de a deveni, în conditiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor
care sǎ facǎ posibilǎ evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea
contractului de finanţare nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informaţiilor referitoare la
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor
pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce
desfaşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general,
județean sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la
aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei
activități a cărei executare a fost deja incepută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare;
g) cofinanţarea, în sensul cã finanţǎrile nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea
beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării.
Finanțarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat
între părti.
Pentru aceeași activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta din bugetul județului Constanța decât
o singură finanțare nerambursabilă în decursul anului calendaristic în curs.
În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare
nerambursabilă pentru activități diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate
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depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității
finanțatoare respective.
1.3. Prevederi bugetare
Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor fondului
pentru anul în curs, aprobat de cãtre Consiliul Județean Constanța prin hotărâre.
Finanțările nerambursabile se acordă pentru programele sportive de utilitate publicã în cadrul cãrora se
pot finanţa proiecte din fondurile publice ale Județului Constanța prevăzute la art. 1.3. de mai sus.

1.4.

Informarea publicã şi transparenţa decizionalã

Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările nerambursabile,
desemnarea membrilor comisiei de evaluare și selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de
finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea finanţatoare cu
beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile constituie
informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public.

CAPITOLUL II - PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANŢĂRII

2.1.

Etape

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte,
procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin
selectarea acestuia de către o comisie de evaluare și selecție, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul
9 al primului capitol.
Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Autoritatea Finanţatoare va cuprinde următoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b) publicarea anunţului de participare;
c) transmiterea documentaţiei;
d) verificarea eligibilităţii;
f) evaluarea propunerilor de proiecte;
g) comunicarea rezultatelor;
h) depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora;
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i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.
2.2.

Condiții de eligibilitate

Eligibilitatea solicitantului
Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
- să fie persoană fizică care desfăşoară personal activitatea sportivă pentru care se solicită finanţarea;
- să fie persoană juridică de drept public ori privat fără scop patrimonial –asociaţii/fundaţii, constituite
conform legii;
- să aibă sediul social/ filiala/ domiciliul înregistrat în judeţul Constanţa;
- să fie afiliată la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/ sau la asociaţia pe ramură de sport
judeţeană, după caz (pentru persoanele juridice fără scop patrimonial);
- să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal
competent (pentru persoanele juridice fără scop patrimonial). Condiţia nu este aplicabilă structurilor
înfiinţate în anul în care se solicită finanţarea;
- să nu aibă obligaţii de plata exigibile din anul anterior către Autoritatea Finanţatoare. Condiţia nu este
aplicabilă structurilor înfiinţate în anul în care se solicită finanţarea;
- să facă dovadă îndeplinirii obligaţiilor de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului
general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale);
- să nu furnizeze informaţii false în documentele prezentate;
- să nu fi comis o gravă greşeală în materie profesională (pentru persoanele juridice fără scop
patrimonial);
- să-şi fi îndeplinit obligaţiile asumate prin alte contracte de finanţare nerambursabilă;
- să nu fie în litigiu cu Autoritatea Finanţatoare;
- să participe cu o contribuţie de minimum 10 % din valoarea finanţării;
- să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de
dizolvare sau de lichidare (pentru persoanele juridice fără scop patrimonial);

Eligibilitatea proiectelor
Pentru a fi eligibile, programele/ proiectele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să fie de interes public național , județean sau local;
b) să susţină o activitate care să se încadreze în scopul și obiectivele programelor de utilitate publică
precizate mai sus, la art.1.3.;
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c) să nu aibă ca obiect o activitate generatoare de profit;
d) să respecte principiul neretroactivității.

2.3.

Clarificări

Orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care doreşte să participe la procedura de selecţie
în vederea accesării de fonduri nerambursabile are dreptul de a solicita şi de a primi clarificări din partea
Autorităţii Finanţatoare.
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la
acele solicitări primite cu cel puţin 6 zile înainte de data limitã pentru depunerea propunerilor de proiect.
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puţin 4
zile înainte de data limitã pentru depunerea propunerilor de proiect.
Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor poate solicita clarificări în ceea ce priveşte documentaţia
depusă de solicitant, dacă informaţiile prezentate în aceste documente nu sunt suficient de lămuritoare.
De asemenea, comisia poate solicită documente suplimentare pe care le consideră necesare în vederea
verificării viabilităţii proiectului.
2.4. Documentația
Documentaţia de solicitare a finanţãrii se va depune în termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare
prin anunţul de participare, îndosariată, însoţită de un opis. Documentaţia depusă după termenul limitã va fi
respinsă.
Documentaţia de solicitare a finanţãrii se va depune cu adresa de înaintare la registratura autorităţii
finanţatoare, respectiv B-dul Tomis, nr. 51, Centrul de Informare Cetăţeni.
Documentaţia va fi întocmită în limba română şi va cuprinde documentele de calificare, propunerea de
proiect, cererea de finanţare, CV-uri şi bugetul proiectului.
Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie
semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei şi va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a
contractului de finanţare nerambursabilă.
Cererea de finanţare nerambursabilă trebuie completată lizibil, va fi ştampilată şi semnată de către
reprezentatul legal şi, acolo unde este cazul, de către coordonatorul de proiect.
Documentaţia solicitanţilor-persoane juridice va conţine:
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A.Documente de calificare:
1) documente care să dovedească înfiinţarea şi funcţionarea legală a entităţii solicitante: statutul, hotărâre
judecătorească, acte adiţionale, copie a rezoluţiei, legii, decretului sau deciziei cu privire la înfiinţarea
organizaţiei respective sau contractul de asociere al organizaţiei solicitantului şi al fiecărei organizaţii
partenere (după caz), extras la zi din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor – copie “conform cu originalul”;
2) dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramura de sport
judeţeană, după caz – copie “conform cu originalul”;
3) actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, după caz, din care rezultă că
acesta este situat pe raza administrativă a judeţului Constanţa – copie “conform cu originalul”;
4) certificatul de înregistrare fiscală – copie “conform cu originalul”;
5) dovezi din care să rezulte că solicitantul şi partenerii săi şi-au îndeplinit obligaţiile de platã exigibile
către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale,
bugetul fondurilor speciale ) - original. Dovada trebuie să fie valabilă pentru luna anterioară datei depunerii
documentaţiei;
6) dovadă depunerii situaţiei financiare la dată de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal
competent;
7) extras de cont, contracte (sponsorizare, donaţie) şi/sau alte documente din care să rezulte că
solicitantul deţine/participã cu suma reprezentând contribuţia proprie în cuantum de minim 10% din
valoarea finanţării. Aceasta trebuie depusǎ şi cheltuită în totalitate până la deblocarea ultimei tranşe şi va fi
evidenţiată în raportul final – copie “conform cu originalul”;
8) declaraţia pe propria răspundere – Anexă 2.
B. Propunerea de proiect – aceasta va conţine următoarele elemente: denumirea şi datele de
identificare ale solicitantului, descrierea activităţii şi obiectivelor solicitantului, titlul proiectului, locul
desfăşurării proiectului, durata proiectului, rezumatul proiectului, scopul şi obiectivele proiectului,
justificarea proiectului, rezultatele scontate, partenerii din proiect. La toate aceste elemente, solicitantul va
adăuga toate informaţiile necesare de natură a fi evaluate conform criteriilor de evaluare menţionate la
punctul 2.5. din prezentul Ghid.
C. Cererea de finanţare -Anexa 1
D. CV-uri ale echipei de proiect – Anexa 3
E. Bugetul proiectului
1) bugetul de venituri și cheltuieli a programului/proiectului –Anexa 4;
2) bugetul narativ, în care vor fi detaliate pe articole şi explicate toate categoriile de cheltuieli.
Documentația solicitantilor-persoane fizice va conține:
A. Documente de calificare:
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1) dovezi din care să rezulte că solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de platã exigibile către bugetele
componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor
speciale );- original. Dovada trebuie să fie valabilă pentru luna anterioară datei depunerii documentaţiei;
2) copie legalizată după actul de identitate.
3) extras de cont, contracte (sponsorizare, donaţie) şi/sau alte documente din care să rezulte că
solicitantul deţine suma reprezentând contribuţia proprie în cuantum de minim 10% din valoarea finanţării.
Aceasta trebuie depusǎ şi cheltuită în totalitate până la deblocarea ultimei tranşe şi va fi evidenţiată în
raportul final – copie “conform cu originalul”;
4) declaraţia pe propria răspundere – Anexa 2
B. Propunerea de proiect - aceasta va conţine următoarele elemente: Numele şi datele de identificare
ale solicitantului, descrierea activităţii şi obiectivelor solicitantului, titlul proiectului, locul desfăşurării
proiectului, durata proiectului, rezumatul proiectului, scopul şi obiectivele proiectului, justificarea
proiectului, rezultatele scontate, partenerii din proiect. La toate aceste elemente, solicitantul va adãuga toate
informaţiile necesare de natură a fi evaluate conform criteriilor de evaluare menţionate la punctul 2.5. din
prezentul Ghid.
C. Cererea de finanţare - Anexa 1;
D. CV-ul solicitantului – Anexa 3
E

Bugetul proiectului

1) bugetul de venituri și cheltuieli a programului/proiectului – Anexa 4;
2) bugetul narativ, în care vor fi detaliate pe articole şi explicate toate categoriile de cheltuieli;

2.6.

Organizare și funcționare comisie de evaluare și selecție . Evaluarea proiectelor

Membrii comisiei de evaluare și selecție, membrii comisiei de contestaţii, precum şi membrii
secretariatului sunt numiți prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Constanța şi vor beneficia de
de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite, plătită din bugetul
Autorităţii Finanţatoare, pe baza unor contracte civile de prestări servicii, încheiate conform Codului Civil.
Fiecare membru al comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor va completă o Declaraţie de imparţialitate
conform Anexei 12 la prezentul Ghid.
Membrii Comisiei au următoarele atribuții:
- participă la ședințele de evaluare;
- analizează documentele de calificare;
- evaluează propunerile de proiecte în conformitate cu criteriile de evaluare;
- semnează grilele de evaluare;
- semnează procesul verbal/procesele-verbale întocmite ca urmare a ședințelor de lucru.
- păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul lucrărilor Comisiei.
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Fără a putea depăşi 30 zile, durata activităţii Comisiei este dată de: volumul documentelor, numărul
solicitărilor de finanţare depuse în cadrul unei sesiuni de selecţie, numărul solicitărilor de clarificări, precum
şi orice alte evenimente de natură a întârzia procedura de evaluare.
La sfârşitul activităţii, comisia de evaluare şi selecţie va întocmi un proces-verbal în care va consemna
decizia să cu privire la atribuirea contractului/contractelor de finanţare.
Secretarul Comisiei are următoarele atribuții:
- asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, a anunțurilor privind:
Programul anual al finanțărilor nerambursabile, deschiderea sesiunii de evaluare și selecție (anunțuri
de participare), a rezultatelor evaluării (anunțuri de atribuire) și a raportului final întocmit la sfârșitului
exercitiului bugetar;
- asigură publicarea pe site-ul Autorității Finanțatoare a anunțurilor de participare și a raportului
final întocmit la sfârșitului exercitiului bugetar;
- asigură publicarea în presa scrisă a anunțurilor de participare, conform prevederilor legale în
vigoare;
- pastrează sigilate toate solicitările de finanțare și le înmânează Comisiei de evaluare și selecție la data
stabilită pentru începerea activității;
- asigură convocarea membrilor Comisiei la ședințele de lucru ale acesteia;
- asigură redactarea tuturor documentelor elaborate de Comisie;
- întocmește, transmite și urmărește corespondența generată de activitatea Comisiei;
- asigură păstrarea tuturor documentelor depuse de solicitanți, a documentelor elaborate de Comisie în
cadrul fiecărei sesiuni de selecție, precum și a oricăror alte documente produse în legatură și/sau
pentru desfășurarea activității de evaluare și selecție;
Evaluarea proiectelor se face în douã etape:
1. Verificarea conținutului documentaţiei prevazută la pct. 2.4.
2. Acordarea punctajului conform criteriilor de evaluare

Criterii de evaluare SPORT DE PERFORMANȚĂ

Punctaj

1. Anvergura proiectului, după cum urmează:

20 puncte

1.1. Pentru participarea în competiţiile internaţionale intercluburi
1.2. Pentru participarea în competiţiile la nivel naţional sau participarea în liga
națională superioară

20 puncte
10 puncte

2. Numărul sportivilor legitimaţi, după cum urmează:

30 puncte

2.1. Peste 250 de sportivi legitimaţi;

30 puncte
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Criterii de evaluare SPORT DE PERFORMANȚĂ

Punctaj

2.2. Peste 100 de sportivi legitimaţi;

20 puncte

2.3.Sub 100 de sportivi legitimaţi.

10 puncte

3. Fezabilitatea proiectului

10 puncte

4. Bugetul, după cum urmează:

24 puncte

4.1. Raportul cheltuieli estimate-rezultate aşteptate este realist şi reflectă în mod
real raportul valoare/cost
4.2. Raportul cheltuieli estimate-rezultate aşteptate este

în concordanţă cu

activităţile planificate

8 puncte

8 puncte

4.3. În ce masură sunt justificate estimările valorice (prin prezentarea unor studii
de piață sau a unor oferte valabile sau prin orice alte metode/documente
justificative)?

8 puncte

5. Impactul asupra grupurilor ţintă şi beneficiarilor

10 puncte

6.Promovarea proiectului

6 puncte

TOTAL

100
PUNCTE

Criterii de evaluare SPORT DE MASĂ

Punctaj

1. Anvergura proiectului, după cum urmează:

30 puncte

1.1. Pentru participarea în competiţiile internaţionale intercluburi

30 puncte

1.2. Pentru participarea în competiții la nivel naţional

20 puncte

1.3. Pentru participarea în competiţiile la nivel naţional pentru copii şi juniori

10 puncte

2. Relevanţa proiectului pentru contextul sportiv, după cum urmează:

20 puncte

2.1. Cu centre în tot judeţul

20 puncte

2.2. Cu centre la nivel local

10 puncte

3. Fezabilitatea proiectului

10 puncte

4. Bugetul, după cum urmează:

24 puncte

4.1. Raportul cheltuieli estimate-rezultate aşteptate este realist şi reflectă în mod
real raportul valoare/cost

8 puncte
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Criterii de evaluare SPORT DE MASĂ
4.2. Raportul cheltuieli estimate-rezultate aşteptate este

Punctaj
în concordanţă cu

activităţile planificate

8 puncte

4.3. În ce masură sunt justificate estimările valorice (prin prezentarea unor studii
de piață sau a unor oferte valabile sau prin orice alte metode/documente
justificative)?

8 puncte

5. Impactul asupra grupurilor ţintă şi beneficiarilor

10 puncte

6.Promovarea proiectului

6 puncte

TOTAL

100
PUNCTE

Vor fi selecționate programele/proiectele care obțin un punctaj de minim 65 puncte.
Solicitanții vor fi informați în scris de către Autoritatea Finanțatoare despre decizia sa în legatură cu
cererea lor de finanțare.
Decizia de respingere a unei cereri de finanțare nerambursabilă va avea la baza unul din următoarele
motive:
 Documentația a fost depusă după termenul limită precizat în anunțul de participare;
 Documentația de calificare este incompletă sau nu este conformă condițiilor impuse și în urma
solicitărilor de clarificări ale comisiei de evaluare;
 Solicitantul sau unul din parteneri este neeligibil;
 Proiectul este neeligibil;
 Proiectul nu întrunește minim 65 puncte.

2.5.

Contestații

Rezultatul sesiunii de evaluare şi selecţie a proiectelor poate fi contestat de către solicitanţii ale căror
cereri au fost respinse. Contestaţia se depune în formă scrisă la Registratură Consiliului Judeţean Constanţa
din B-dul Tomi snr.51 în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare trimisă de
Autoritatea finanţatoare. În termen de 5 zile lucrătoare, contestaţiile sunt analizate şi soluţionate de către
comisia de soluţionare a contestaţiilor numită prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată dintr-un preşedinte şi 4 membri, toţi cu drept de vot.
Secretariatul comisiei va fi asigurat de persoană nominalizată prin Dispoziţia de constituire a comisiei de
evaluare şi selecţie a proiectelor.
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Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiză toate documentele depuse de solicitanţi în cadrul
sesiunii de evaluare şi selecţie a proiectelor, va verifică dacă decizia Comisiei de evaluare şi selecţie este
corectă şi va întocmi, la sfârşitul activităţii, un proces-verbal în care va consemna decizia să cu privire la
rezultatul analizei.
Soluţia comisiei de contestaţie se comunica contestatorului în scris, prin adresa oficială, în termen de
maxim 3 zile lucrătoare de la dată întocmirii procesului-verbal.
CAPITOLUL III - CONTRACTUL DE FINANŢARE

2.1.

Încheierea contractului de finanțare

Contractul se încheie între Judeţul Constanţa şi solicitantul selecţionat, conform Anexei 9 – Contractul de
finanţare nerambursabilă – la prezentul Ghid, în termen de maxim 15 de zile de la data comunicării către
beneficiar a rezultatului sesiunii de selecție.
La contract se va anexa bugetul detaliat cu suma alocatǎ.
La încheierea contractului, beneficiarul va completa Declarația de imparțialitate – Anexa 5.

2.2.

Derularea contractului de finanțare

Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui contract de finanţare nerambursabilǎ numai în
mǎsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executǎrii contractului.
Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt cuprinse în Anexa 7 la prezentul ghid.
Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilǎ ca plǎţile
cǎtre beneficiar sǎ se facǎ în tranşe, în avans, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie
de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activitǎţii finanțate ori de costurile
interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.
Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai
după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea raportelor intermediare şi a documentelor
justificative.
Prima tranşǎ nu poate depǎşi 30% din valoarea finanţǎrii totale acordate conform contractului de
finanţare, iar ultima tranşǎ de 10% din valoarea totalǎ a finanţǎrii nerambursabile, va fi virată beneficiarului
în termen de maxim 15 zile de la validarea raportului final. Raportul final va trebui depus şi înregistrat la
autoritatea finanţatoare in termen de 30 de zile de la data finalizarii proiectului. In situatia in care proiectul
se finalizează în cursul lunii noiembrie /decembrie, raportul final va fi depus până la data de 20 decembrie a
anului în curs.
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Pentru proiectele din a căror finanţare nerambursabilã se vor acorda premii, 90 % din fondul de premiere
poate fi eliberat într-o singurã tranşã.
Suma avansatǎ şi nejustificatǎ prin raportǎri intermediare nu poate depǎşi în nici un moment al derulǎrii
contractului 10% din valoarea tranşei avansate.Plata următoarei tranşe va fi diminuatǎ cu suma nejustificatǎ
în tranşa anterioarǎ.
Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziţioneazǎ, din fonduri publice
nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevazutǎ de legislația în
domeniu, atunci când este cazul.

2.3.

Procedura de raportare și control

Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare nerambursabilă au obligaţia să
prezinte Autorității Finanțatoare următoarele raportări:
- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea
justificării tranşei anterioare;
- raportarea finală: va fi depusă în 30 de zile de la data finalizării proiectului. În situația în care
proiectul se finalizează în cursul lunii noiembrie /decembrie, raportul final va fi depus până la data de 20
decembrie a anului în curs. Raportarea finală va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul
întregului proiect, cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Judeţului Constanţa.
Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 7 la ghid, vor fi depuse atât pe suport de hârtie, cât
şi pe suport magnetic şi vor fi însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor
fi depuse la Direcţia Generală Economico-Financiară din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa cu adresa de
inaintare întocmită conform Anexei 8 la ghid.
În cazul proiectelor/programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin
contract, Autoritatea Finanţatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor
legale în vigoare.
Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente justificative în copie
semnată și ștampilată conform cu originalul de reprezententul beneficiarului pe fiecare pagina:
- pentru decontarea cheltuielilor administrative şi a cheltuielilor ocazionate de achiziţionarea de bunuri
şi servicii: factură fiscală, bon fiscal, ordin de plată, chitanță, dispoziție de plată, etc;
- pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanţă, ordin de
plată, dispoziţie de plată;
- pentru decontarea cheltuielilor privind resursele umane (indemnizații, onorarii, fond premiere, salarii):
document justificativ privind existenţa obligaţiei de plată a contribuțiilor la asigurările sociale și de sănătate
aferente indemnizațiilor, onorariilor, premiilor acordate sportivilor și antrenorilor, contribuția la fondul de
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șomaj, factură fiscală (unde e cazul), chitanţă/ordin de plată/dispoziție de plată, stat de platǎ semnat de
reprezentanții legali ai beneficiarului, precum și copii ale contractelor de muncă și convențiile civile
încheiate pentru derularea programului sportiv pentru care se solicită finanțarea;
- pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli:orice document justificativ
care corespunde legislației aflate în vigoare și care poate fi folosit ca mijloc probant în efectuarea cheltuielii
respective.
Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanță cu perioada desfășurării activităților
proiectului, așa cum sunt acestea descrise în cererea de finanțare.
Autoritatea finanțatoare iși rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de
finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data
validării.
Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi
a României de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile
publice.
Regimul de gestionare a sumelor finanțate și controlul financiar se realizează în conditiile legii. Dosarul
complet conținând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru
un eventual audit ulterior.
2.4.

Sancţiuni

Contractele de finanţare se reziliază de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în
termen de 10 zile calendaristice de la dată primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă
faptul că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va fi comunicată în termen de 10 zile
calendaristice de la dată constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor
obligaţii contractuale.
În cazul rezilierii contractului că urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finantãrii
este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se
reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.
Pentru sumele restituite că urmare a rezilierii contractului, beneficiarii finantãrii datorează dobânzi şi
penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în
venituri ale bugetului judeţean.
Nerespectarea prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale, recuperarea sumelor acordate
prin tranşe intermediare, interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe viitor.
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CAPITOLUL IV - DISPOZIŢII FINALE
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie sau derularea
contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub formă de document scris. Orice
document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratură autorităţii finanţatoare, respectiv Bdul Tomis, nr. 51, Centrul de Informare Cetăţeni.
Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă primirea.
Prezentul ghid se completează cu prevederile legale în vigoare care reglementează finanţările
nerambursabile pentru activităţi nonprofit..
Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul judeţean
începând cu anul bugetar 2016 pentru domeniul sport şi primează oricăror prevederi ale altor ghiduri
aprobate anterior.
Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid:
Anexa 1 – Formular de cerere de finanţare
Anexa 2 – Declaraţie pe propria răspundere
Anexa 3 – CV- ul solicitantului / echipei de proiect
Anexa 4 - Bugetul de venituri şi cheltuieli
Anexa 5 – Declaraţie de imparțialitate
Anexa 6 - Categorii de cheltuieli eligibile și categorii de chetuieli neeligibile
Anexa 7 – Formular pentru raportǎri
Anexa 8 – Adresa de înaintare a raportului
Anexa 9– Contract-cadru de finanţare nerambursabilã
Anexa 10 – Cerere de platǎ
Anexa 11 – Declarație de parteneriat + Lista parteneri ai solicitantului care participă la proiect
Anexa 12 – Declarație de imparțialitate pentru membrii comisiei de evaluare

17

Anexa 1
FORMULAR DE CERERE DE FINANŢARE
(Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii)

A) Aplicantul

1.Solicitant:
Numele complet:
Prescurtarea:
Adresa:
Cod fiscal/(CNP-persoana fizică):
Telefon:

Fax :

E-mail:

2.Date bancare:
Denumirea băncii:
Numărul de cont:
Titular:

3.Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul:
Nume:
Tel./Fax:
E-mail:

Semnătura

4.Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 3):
Nume:
Tel./Fax:
E-mail:
Semnătura
5.Descrierea activităţii, a resurselor şi a obiectivelor solicitantului.
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B) Proiectul

6.Titlul proiectului:
7.Locul desfăşurării proiectului (localitate, zona, regiune, țara):
8.Durata proiectului: de la

........... până la

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

9.Rezumatul proiectului (max. 20 de rânduri), structurat astfel:
- titlul
- scopul
- grupuri ţintă, beneficiari
- activitãţile principale
- rezultatele estimate
10. Scopul și obiectivele proiectului (max. 20 rânduri):

11. Justificarea proiectului:
12. Rezultatele școntate: impactul proiectului și mijloace de monitorizare și evaluare a rezultatelor:

13. Echipa Proiectului:
14. Partenerul (-ii) proiectului(dacă este cazul):
- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site)
- scopurile și obiectivele prevăzute în statut
- scurta descriere a activităților derulate (max 10 randuri)
15. Ordinea de prioritate (în cazul în care ați aplicat mai multe proiecte la această rundă vă rugăm să
precizați ordinea importanței lor pentru dumneavoastră, luând în considerare procedura de aplicare).

Data:
Semnătura reprezentantului legal

Semnătura coordonatorului de proiect

Ștampila instituției / organizației
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Anexa 2
Pentru persoane juridice
DECLARAŢIE
Subsemnatul .................. , domiciliat în localitatea ................ , str........... nr. ..... , bl .... , ap ....,
sectorul/judeţul ............ , codul poştal ........... , posesor al actului de identitate .......... seria ........ nr........ ,
codul numeric personal .............. , în calitate de reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/ ........….., cunoscând
prevederile din noul Cod penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, declar pe propria răspundere că
structura pe care o reprezint îndeplinește condițiile privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a
activităților nonprofit de interes general, respectiv:
a) este structura sportivă recunoscută în condițiile legii;
b) a publicat, în extras, raportul de activitate și situația financiară pe anul ............. în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, nr...........; a înregistrat raportul de activitate în Registrul național al persoanelor
juridice fără scop patrimonial sub nr..........;* (a se vedea Nota)
c) nu este în incapacitate de plată;
d) nu a încălcat prevederile vreunui alt contract finanţat din fonduri publice;
e) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către
asigurările sociale de stat;
f) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nici nu se află deja în stare de dizolvare
sau de lichidare;
g) nu se află în litigiu cu Autoritatea Finanțatoare și nu are obligații de plată exigibile către aceasta;
h) informațiile furnizate în vederea obținerii finanțării sunt veridice;
i) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiile statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor
proprii;
j) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea finanțării;
k) nu beneficiază/nu a beneficiat în cursul anului fiscal curent de finanțare nerambursabilă de la Județul
Constanța pentru același proiect;
l) nu a beneficiat / a beneficiat în cursul anului fiscal curent de finanțare nerambursabilă de la Județul
Constanța pentru alte proiecte, în sumă de _____________.
Semnătura,
..........................
Data
*Nota: persoanele juridice care nu au obligația de a depune aceste documente vor face mențiune în
declarație
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Anexa 2
Pentru persoane fizice

DECLARAŢIE

Subsemnatul .................. , domiciliat în localitatea ................ , str........... nr. ..... , bl .... , ap ....,
sectorul/judeţul ............ , codul poştal ........... , posesor al actului de identitate .......... seria ........ nr........ ,
codul numeric personal .............. , cunoscând prevederile din noul Cod penal pentru infracţiunea de fals în
declaraţii, declar pe propria răspundere că indeplinesc condițiile privind finanțarea nerambursabilă din
fonduri publice a activităților nonprofit de interes general, respectiv:
a) nu mă aflu în incapacitate de plată;
b) nu am încălcat prevederile vreunui alt contract finanţat din fonduri publice;
c) informațiile furnizate în vederea obținerii finanțării sunt veridice;
d) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;
e) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare
de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri
f) nu mă aflu în litigiu cu Autoritatea Finanțatoare;
g) nu beneficiaez/ nu am beneficiat în cursul anului fiscal curent de finanțare nerambursabilă de la Județul
Constanța pentru același proiect;
h) nu am beneficiat / am beneficiat în cursul anului fiscal curent de finanțare nerambursabilă de la Județul
Constanța pentru alte proiecte, în sumă de _____________.

Semnătura,
..........................

Data
..................
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Anexa 3

CURRICULUM VITAE

Rolul propus în proiect:

coordonator proiect

a) Nume:
b) Prenume:
c) Date naşterii:
d) Cetăţenie:
e) Stare civilă:
f) Domiciliu:
g) C.I./B.I.: seria.....nr.........
h) CNP.:
i) Telefon:
j) Studii:
Instituţia

Diploma obţinută:

[ De la – până la ]

k) Limbi străine:

Indicaţi competenţa lingvistică pe o scală de la 1 la 5

(1 - excelent; 5 – de bază)
Limba

Citit

Vorbit

Scris

l) Membruîn asociaţii profesionale:
m) Alte abilităţi:
n) Funcţia în prezent:
o) Vechime în instituţie:
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p) Calificări cheie:
q) Experienţă specifică:
r) Experienţă profesională
Date

Locaţia

Instituţia

Poziţia

Descriere

de la –
până
la

s) Alte informaţii relevante:
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Anexa 4
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
al programului/proiectului de interes public
Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia/Cult/Persoanăfizică......…………………………………
Programul/proiectul ............................………………………………………………..
Data şi locul desfăşurării ....................................
Denumirea indicatorilor
Total

................ RON

Trimestrul I ................ RON
Trimestrul II ................ RON
Trimestrul III ................ RON
Trimestrul IV ................ RON

Nr.

Categoria

crt.

buget

de

a)

Administrative

b)

Închirieri

Buget
Contribuţia

Contribuţia

A.F.

solicitantului

Alte
surse(donații,

Total buget proiect

sponsorizări,etc.)

Onorarii /
c)

Fond premiere/

d)

Transport

e)

Cazare, masă

f)

Consumabile
Materiale

g)

și

echipamente
sportive

h)

Servicii

i)

Publicitate

j)

Alte costuri
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TOTAL
Preşedintele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei
Responsabilul financiar al
asociaţiei/fundaţiei/ organizaţiei

..............................
(numele, prenumele şi semnătura)
..................................
(numele, prenumele şi semnătura)
Data ...................
Ştampila
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Anexa 5

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să
acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea
obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi
compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.
Subsemnatul, ca persoanăfizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în
ceea ce priveste implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita
orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez
autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.
Numele și prenumele:
Funcția:
Semnătura și ștampila:
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Anexa 6

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE
Categoriile de cheltuieli ce se pot finanța din fonduri publice pentru proiecte sportive sunt cele
prevăzute în Normele financiare pentru activitatea sportivă în vigoare (în prezent, aprobate prin H.G.
nr.1447/2007).
-

Administrative: chirie sediu, apă, canal, electricitate, comunicații, gaze, costuri de încălzire, în limita a
20% din valoarea facturilor emise de furnizori;

-

Închirieri: echipamente, mijloace de transport, baze sportive, săli de activități (seminarii, cursuri,
expoziții, etc.);

-

Onorarii, fond premiere pentru arbitri, sportivi, antrenori, tehnicieni și alți specialiști din cadrul
colectivului tehnic direct implicat în activitățile sportive ale proiectului,

-

Transport: bilete și abonamente transport în comun, transport echipamente și materiale, bonuri de
combustibil (în cazul în care transportul se realizează cu mijloace proprii). Transportul se va realiza pe
cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, la clasa a doua;

-

Cazare și masă: cazarea și masa pentru arbitri, sportivi, antrenori, tehnicieni și alți specialiști din cadrul
colectivului tehnic direct implicat în activitățile sportive ale proiectului;

-

Consumabile: produse papetărie, consumabile pentru produsele de birotică, în funcție de specificul
activităților sportive desfășurate;

-

Achiziţii materiale și echipamente sportive.

-

Achiziţii servicii: activități prestate de o persoană juridică sau fizică care se justifică pentru desfășurarea
activităților sportive din cadrul proiectului. Ex: asistență medicală, asigurări medicale ale sportivilor,
ordine/pază, recuperare-refacere, reparații/intreținere aparatură sportivă, traduceri, etc.;

-

Publicitate/ acțiuni promoționale ale proiectului/programului: tipărituri(broșuri, pliante, fluturași, afișe,
etc.) , developări filme foto, montaje filme în scop publicitar,

-

Alte costuri: cheltuieli care justifică desfășurarea activităților proiectului și programelor sportive,
respectiv:
a. taxe – vize anuale – legitimări;
b. taxe competiții;
c.întreținerea suprafeței de joc.
d. dulciuri/răcoritoare.
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e.medicamente/vitamine/susținătoare
f. altele necesare în cadrul proiectului
CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:



Consultanță pentru întocmirea și implementarea proiectului



Imprumuturi, garanții



Comisioane bancare



Pierderi din schimburi valutare



Cheltuieli salariale



Cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe



Achiziții de autovehicule, terenuri, clădiri, jucători



Realizarea de studii și cercetări



servicii contabilitate



servicii juridice



coordonator/echipă coordonare proiect



consultanță pentru întocmirea și implementarea proiectului
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Anexa 7
FORMULAR
pentru raportări
Contract nr.
Data încheierii contractului
Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia
- adresa
- telefon/fax
Denumirea programului/proiectului
Data înaintării raportului

I.Raport de activitate
1.Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului:
(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării
programului/proiectului şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi
parteneri etc.)
2.Realizarea activităţilor propuse:
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU
Dacă NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor
prevăzute în contract)
3.Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în
concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz.)
II.Raport financiar
1.Date despre finanţare:
Categoria de
buget

Total

Buget

buget

Contri

Total

Execuție

execuție

Alte surse

Alte surse

-

Contrib.

(donații,

Contrib

Contrib.

(donații,

buția

aplicant

sponsoriză

A.F.

aplicant

sponsorizări

A.F.

ri,etc.)

etc.)

Administrativ
e
Închirieri
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Onorarii /
Fond
premiere

Transport
Cazare, masă
Consumabile
Materiale

și

echipamente
sportive
Servicii
Publicitate
Alte costuri

TOTAL
2.Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate:
facturi, chitanţe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată.
3.Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):
Nr.crt

Categoria

Nr. și dată

Unitatea

Suma

Contribuție

Contribuție

.

cheltuieli

document

emitentă

totală

A.F.

Aplicant

Total (lei):
Preşedintele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei
(numele, prenumele şi semnătura)
Coordonatorulprogramului/proiectului
(numele, prenumele şi semnătura)
Responsabilul financiar al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei
(numele, prenumele şi semnătura)
Data
Ştampila
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Anexa 8

Adresa de înaintare a raportului

Antet beneficiar

Către,
Consiliul Județean Constanța

Alăturat vă înaintăm raportul privind proiectul înregistrat cu nr. _______________, având titlul
_____________________________________ care a avut/are loc în ________________, în perioada
_______________ în valoare de ____________________.

Data

Reprezentant legal

Coordonator proiect

Numele și prenumele____________

Numele și prenumele____________

Semnătura ____________

Semnătura _____________

Ștampila organizației
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Anexa 9

CONTRACT-CADRU
DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVA.................

În conformitate cu H.C.J. nr. ...2017 prin care s-a aprobat finanţarea în vederea susţinerii activităţii
sportive din bugetul judetean în anul 2017.
Între:
JUDEȚUL CONSTANŢA, cu sediul în bd. Tomis nr. 51, jud. Constanța, cod fiscal 2981739, tel.
..............................., fax ...................................., cont bancar nr. ...................................... deschis la
.................................................

reprezentată

legal

de..............................................

..........................................., în calitate de Autoritate Finanţatoare.
şi
.........................................., persoană juridică/fizică cu sediul/domiciliul în localitatea................... str.
........................ nr. ................... jud. ...................., cod fiscal/CNP ............................ înfiinţată în baza
sentinţei

civile/act

identitate

bancar.......................................

deschis

seria.........../...............,
la

tel./fax

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

....................,
reprezentat

legal

cont
prin

................................., în calitate de ...................................... şi ................................– în calitate de
............................, denumită în continuare Beneficiar,
s-a încheiat prezentul Contract de finanţare a Proiectului......................................(denumit în cele ce
urmează Proiectul)
CAPITOLUL I - Obiectul şi valoarea contractului
Art. 1 - Obiectul contractului
(1) Prezentul contract are ca obiect finanţarea de către Autoritatea Finanțatoare din fondurile destinate
pentru activităţile de sport cuprinse în bugetul județean, a activităţilor pe care Beneficiarul le va desfăşura
în cadrul Proiectului __________, în vederea atingerii obiectivelor acestuia stipulate în cererea de finanţare.
(2) Autoritatea Finanțatoareva pune la dispoziţia Beneficiarului fondurile necesare derulării activităţilor
Proiectului.................................................., în termenele şi condiţiile stabilite prin prezentul contract.
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(3) Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea derulării Proiectului. În acest scop,

va conduce, va

supraveghea şi va desfăşura toate activităţile cuprinse în cadrul Proiectului, a căror executare îi revin
nemijlocit.
Art.2 – Valoarea contractului
(1) Valoarea contractului este de .......................... lei,.
(2) La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că pentru finanțarea Proiectului are o
contributie proprie de _______ lei, conform bugetului de venituri şi cheltuieli prezentat în documentaţia
depusă pentru acordarea finanţării nerambursabile.
(3) În vederea derulării contractului, beneficiarul va deschide un cont distinct prin care se vor derula toate
operatiunile financiare. Vor fi considerate cheltuieli eligibile doar plățile efectuate prin acest cont.
CAPITOLUL II - Durata şi derularea contractului
Art. 3 – Intrarea în vigoare
(1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
Art. 4 - Derularea contractului
(1) Beneficiarul se obligă să desfășoare și să finalizeze activitățile conform calendarului Proiectului.
(2) Autoritatea Finanțatoare va putea solicita încetarea contractului, în condiţii bine justificate, printr-o
notificare adresată Beneficiarului cu cel putin 30 zile înainte de data la care urmează a produce efecte. În
aceste condiţii Beneficiarul este îndreptătit de a depune raportarea finală cu suma primită de la autoritatea
finanţatoare, la care se adaugă contribuţia proprie a beneficiarului.
CAPITOLUL III – Obligaţiile părţilor
Art. 5 - Obligaţiile Beneficiarului sunt:
a) sã utilizeze suma prevãzutã la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente
acţiunilor/activitãţilor prevãzute în proiect, potrivit destinaţiei stabilite prin contract şi în conformitate cu
dispoziţiile legale în vigoare;
b) sã realizeze acţiunile/activitãţile prevãzute la art. 1, în conformitate cu obiectivele şi indicatorii
asumați;
c) să asigure suportul administrativ necesar executării activităților Proiectului;
d) să asigure componenţa şi funcţionalitatea echipei de lucru a Proiectului;
e) sã promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activitãţilor finanţate prin
modalitãţile convenite între pãrţi, conform prevederilor art.16;
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f) sã permitã persoanelor delegate de instituţia finanţatoare sã efectueze controlul privind modul de
utilizare a fondurilor prevãzute la art. 2;
g) sã contribuie cu minimum 10% din valoarea totalã de finanţare a programului;
h) sã întocmeascã şi sã transmitã instituţiei finanţatoare, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la
data încheierii acţiunilor/activitãţilor, urmãtoarele documente:
● raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, dupã caz, şi a indicatorilor prevãzuţi în contract;
● raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli;
i) sã restituie, în situaţia nerespectãrii dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen
de 15 zile de la data comunicãrii somaţiei de platã din partea organului de control, sumele primite, precum şi
penalitãţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
j) sã respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi regulamentele
federaţiei sportive naţionale la care este afiliatã;
k) sã promoveze spiritul de fair-play, sã întreprindã mãsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea
violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţate potrivit prezentului contract.
l) să asigure comunicarea eficientă şi operativă a problemelor tehnice şi financiare atât în interiorul
grupului de parteneri, dacă există, cât şi între Autoritatea Finanţatoare şi Beneficiar / organizaţiile din grup;
m) să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al Autorităţii Finanţatoare,
informaţii confidenţiale aparţinând Autorităţii Finanţatoare sau obţinute de el în baza relaţiilor contractuale;
n) să nu facă publice informaţii şi rezultate ale serviciilor executate fără consimţământul scris al
Autorităţii Finanţatoare şi să nu folosească în defavoarea acesteia informaţiile primite sau rezultatele
studiilor, testelor, lucrărilor şi cercetărilor efectuate în cursul şi în scopul realizării contractului;
o) să comunice în scris Autorităţii Finanţatoare, în termen de 10 de zile de la data declarării stării de
faliment sau lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale, despre situatia
intervenita;
p) să permită pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în
decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanţilor
Autorităţii Finanţatoare sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe
baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde
aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar;
r) să întocmească şi să predea Autorităţii Finanţatoare rapoartele de activitate, narative şi financiare,
conform Ghidului solicitantului privind procedura de acordare a finanţării nerambursabile.
s) să aplice procedura de achiziţie prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atunci când,
pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, achiziţionează, din fonduri publice nerambursabile, produse,
lucrări sau servicii.
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ș) să prezinte documentele justificative Autorităţii Finanţatoare atât în copie, cât şi în original, pentru
validarea plăţilor.
t) să prezinte, la solicitarea Autorităţii Finanţatoare, orice informaţie sau document ce privesc derularea
proiectului, inclusiv documentele originale ce justificã plãţile, în termen de 5 zile de la solicitarea acestora.
ț) să depună și să înregistreze raportul final la Autoritatea Finanțatoare în 30 de zile de la data finalizării
proiectului. În situația în care proiectul se finalizează în cursul lunii noiembrie /decembrie, raportul final va
fi depus pânã la data de 20 decembrie a anului în curs.
u) să-i notifice autorității finanțatoare data fiecărui eveniment din cadrul proiectului cu cel puţin 7 zile
calendaristice înainte.
Art. 6-

Obligaţiile Autorităţii Finanțatoare sunt:

a) să pună la dispoziţia Beneficiarului orice informaţii şi/sau documentaţii pe care le deţine şi care pot fi
relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Autorităţii Finanţatoare la
finalizarea contractului;
b) să vireze suma prevazuta la clauza 2(1), in conditiile prevazute in prezentul contract ;
c) să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al Beneficiarului, informaţii
confidenţiale aparţinând Beneficiarului sau obţinute de Autoritatea Finanţatoare în baza relaţiilor
contractuale;
d) să asigure şi să realizeze, monitorizarea şi evaluarea intermediară şi finală a Proiectului;
e) să urmărească cofinanţarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanţării şi a documentelor
justificative şi, după caz, prin verificare la locul desfăşurării Proiectului.

CAPITOLUL IV – Participarea terţilor
Art.7- În sensul prezentului articol, prin terţă persoană se înţelege beneficiar asociat şi / sau subbeneficiar.
Art.8-Participarea terţelor părţi nu este permisă.

CAPITOLUL V – Virarea sumelor reprezentând finanţare nerambursabilă

Art. 9- Efectuarea viramentelor
(1) Autoritatea Finanțatoare virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând finanţare
nerambursabilă alocată Proiectului din bugetul Autorității Finanțatoare, conform prezentului contract, astfel:
o 30% prima tranşă, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;
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o 60% tranşa intermediară, în termen de 15 zile de la data depunerii raportării intermediare ce va
cuprinde justificarea sumelor primite în tranşa anterioară;
o 10% tranşa finală, în termen de 15 zile de la validarea raportului final.
(2) Suma avansată și nejustificată prin raportări intermediare nu va depăşi în niciun moment al derulării
contractului 10% din valoarea transei avansate.
(3) Autoritatea Finanțatoarepoate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parţial, plata, fără
rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către Beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale
contractuale, şi să procedeze la verificarea întregii documentaţii privind derularea Proiectului finanţat şi
utilizarea finanţării.
(4) Conform prevederilor art. 4 alin. 1 lit. f din Legea nr. 350/2005

privind regimul finanțarilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, este exclusa
posibilitatea acordarii retroactiv a fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja
începută sau finalizată la data închierii prezentului contract.
(5) Sumele alocate vor fi acordate beneficiarului în funcţie de încasările veniturilor proprii și de execuția
bugetară ale Autorităţii Finanţatoare.
(6) Eliberarea tranşelor de cǎtre Autoritatea Finanţatoare se va face numai în contul special deschis de
cǎtre Beneficiarul de finanţare nerambursabilǎ pentru implementarea proiectului.

CAPITOLUL VI - Fiscalitate
Art.10 -Cheltuielile Beneficiarului ocazionate de plata obligaţiilor ce decurg din reglementările fiscale în
vigoare, cheltuieli aferente serviciilor şi lucrărilor executate în cadrul prezentului contract sunt cheltuieli
eligibile şi vor fi decontate pe baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar.
CAPITOLUL VII- Cheltuieli
Art. 11- Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar
(1) Orice sumă primită ca finanţare de la Autoritatea Finanțatoare în temeiul prezentului contract va fi
cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.
(2) Cheltuielile vor fi efectuate de către Beneficiar conform bugetului detaliat al Proiectului cu suma
alocată şi prevederilor prezentului contract.
(3) Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile sunt cele prevăzute în anexa nr.6 la Ghidul
solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului județean.
(4) Cheltuielile efectuate înainte de - şi după perioada de derulare a Proiectului nu sunt eligibile şi nu pot
fi decontate de către Beneficiar.
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(5) Atunci când Autoritatea Finanţatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor
efectuate, că Beneficiarul a folosit sau foloseşte fondurile şi/sau bunurile achiziţionate pentru derularea
Proiectului într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor,
Autoritatea Finanțatoare poate solicita în scris restituirea acestora.
(6) Beneficiarul are obligaţia de a restitui Autoritatii Finanțatoare, în termen de 5 zile lucrătoare de la
primirea solicitării scrise, sumele întrebuinţate în alte scopuri decât desfăşurarea activităţilor Proiectului ,
precum și sumele a căror întrebuinţare nu este dovedită conform prevederilor art.13.
(7) Obligaţiile prevăzute de alin. 6 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.
(8) Suma rămasă necheltuită la sfârşitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă cu
costuri mai mici faţă de cele propuse şi aprobate iniţial) va fi evidenţiată în raportul financiar final şi va fi
restituită de către Beneficiar Autoritatii Finanatatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea
acestuia, comunicată Beneficiarului în scris.
(9) În cazul realizării de economii în derularea Proiectului, finanţarea nerambursabilă acordată din
fondurile Autoritatii Finanțatoare nu poate depăşi 90% din valoarea totală a Proiectului rezultată din raportul
final.
(10) Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, Beneficiarul achiziţionează, din fonduri
publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, trebuie sa respecte prevederile Legii nr.98/2016
privind achizitiile publice, acolo unde este cazul.
(11) Beneficiarul va efectua cheltuielile cu respectarea prevederilor HG nr.1447/2007, cu modificările și
completările ulterioare, precum și a altor dispoziții legale în vigoare aplicabile Beneficiarului care
reglementează cuantumul și categoriile de cheltuieli.

CAPITOLUL VIII - Monitorizare și control

Art. 12 – Informare
(1) Beneficiarul furnizează Autoritatii Finanțatoare toate informaţiile referitoare la derularea Proiectului
pe care aceasta i le solicită. Autoritatea Finanțatoare poate solicita oricând Beneficiarului informaţii cu
privire la stadiul activităţilor, Beneficiarul având obligaţia să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia
în termen de 5 zile lucrătoare.
Art. 13 - Prezentarea rapoartelor obligatorii
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(1) Beneficiarul va transmite informaţii privind derularea Proiectului şi utilizarea sumelor primite. În
acest scop, Beneficiarul va prezenta Autorității Finanțatoare:
- rapoarte intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea
justificării tranşei anterioare;
- un raport final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activităţile Proiectului, care va
cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului Proiect.
(2) Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului şi vor fi însotite
obligatoriu de documentele justificative ale plăţilor efectuate de Beneficiar,în copie. Beneficiarul va
prezenta spre verificare, documentele justificative în copie şi în original.
(3) Raportul final întocmit de către Beneficiar va fi însoțit de: decontul aferent atât al sumei primite de la
Autoritatea Finanţatoare, cât şi al sumei ce reprezintă contribuţia proprie; pentru decontarea cheltuielilor
privind resursele umane (indemnizații,onorarii, fond premiere): document justificativ privind existenţa
obligaţiei de plată a contribuțiilor la asigurările sociale și de sănătate aferente indemnizațiilor, onorariilor,
premiilor acordate sportivilor și antrenorilor,contribuția la fondul de șomaj, factură fiscală (unde e cazul),
chitanţă/ordin de plată/dispoziție de plată, stat de plată semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului.
(4) În raportul final, beneficiarul va detalia și prezenta dovezi privind atingerea țintelor și/sau
obiectivelor proiectului, atațând copii după diplome, fotografii, medalii, sau orice alte dovezi care să ateste
ca scopul proiectului a fost atins.
(5) Raportul final va fi depus în două exemplare, original şi copie, precum şi în format electronic la
registratura autorităţii finanţatoare.
(6) În scopul informării Autorității Finanțatoare cu privire la dificultăţile apărute pe parcursul derulării
Proiectului, Beneficiarul va elabora şi transmite acestuia rapoarte speciale.

Art. 14 - Evaluarea rapoartelor
(1) Evaluarea rapoartelor se va face în termen de 15 zile de la primirea acestora.
(2) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Autoritatii finanțatoare.

Art. 15 – Monitorizarea
(1) Pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul
este obligat să permită, în orice moment, accesul neîngrădit al organelor de control abilitate prin lege, în
scopul realizării controlului financiar şi auditului, pentru a controla registrele, documentele şi înregistrările
deţinute de către Beneficiarul, pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul Proiectului,
pentru verificarea conformării faţă de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde
aceste documente sunt păstrate de către Beneficiarul, iar acesta are obligaţia să prezinte orice documentaţie
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solicitată. În cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane şi de a coopera cu aceştia, Autoritatea
Finanțatoare poate solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate.
(2) Curtea de Conturi are calitatea de a exercita control financiar aupra derularii activitatii non-profit
finanțate din fonduri publice conform art. 38 alin. 2 din Legea nr. 350/2005.

CAPITOLUL IX - Rezultate. Publicitate

Art. 16 - Promovarea Proiectului
(1) Beneficiarul are obligaţia de a face referire explicită pe toate materialele şi produsele obţinute în
urmă finanţării primite, precum şi cu ocazia tuturor evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate pe durata
Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa.
(2) Beneficiarul are obligaţia de a menţiona, in loc vizibil, pe toate materialele şi produsele obţinute în
urma finanţării primite, denumirea proiectului însoţită de expresia: "Proiect realizat cu sprijinul Consiliului
Judeţean Constanţa”. În cazul materialelor de promovare, beneficiarul va insera şi elementele de identitate
vizuală (sigla/stema) ale autorităţii finanţatoare puse la dispoziţie de către aceasta. Beneficiarul trebuie să
îndeplinească obligaţiile menţionate anterior cu ocazia tuturor evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate pe
durata Proiectului in cadrul proiectului. În caz contrar, cheltuielile aferente acestor materiale vor fi
considerate neeligibile.
(3) Autoritatea Finanţatoare va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă
publice, în modul în care va consideră necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:
-

obiectivele şi durata Proiectului;

-

finanţarea acestuia de către Autoritatea Finanţatoare;

-

activităţile efectuate în cadrul Proiectului;

-

rezultatele obţinute.
Art.17 – (1) În privinţa drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală, exploatare şi diseminare a

rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare. Beneficiarul
contractului de finanţare nerambursabilă, în calitate de autor, se obligă să încheie un contract având ca
obiect cedarea neexclusivă şi cu titlu gratuit a tuturor drepturile de autor privind toate materialele (operele)
realizate în cadrul Proiectului către Judeţul Constanţa – Consiliul Judeţean Constanţa, în termen de maxim
10 zile de la validarea raportului final, sub sancţiunea imputării tuturor cheltuielilor.
Art.18 Autoritatea Finanţatoare nu îşi asumă răspunderi şi nu intervine în litigiile care pot apărea între
parteneri în privinţa drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obţinute sau utilizate de aceştia, atât pe
parcursul derulării Proiectului, cât şi după finalizarea acestuia.
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CAPITOLUL X – Răspundere contractuală
Art.19 Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere tehnică şi supravegherea generală a executării
serviciilor contractate.
Art.20 Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi suportă pagubele cauzate
Autorităţii Finanţatoare, ca urmare a oricăror acţiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului şi care îi
sunt imputabile.
Art.21 Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obţinerii
aprobărilor, avizelor sau licenţelor necesare realizării contractului în concordanţă cu reglementările în
vigoare.
Art.22 Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.
Art.23 Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o
perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.
Art.24 În cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil pentru
obţinerea unei finanţări nerambursabile din fodurile bugetului local în anul următor.
Art.25 Limite ale răspunderii Autoritatii Finanțatoare
(1) Nu este responsabilă pentru modul în care finanţarea este folosită, răspunderea Autoritatii
Finanțatoare nefiind în nici un fel angajată, în cazul în care Beneficiarul va fi ţinut responsabil faţă de terţi
pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului şi în nici o altă situaţie ce decurge dintr-o acţiune sau
inacţiune ilicită a Beneficiarului legată de finanţarea acordată prin prezentul contract.
(2) Autoritatea Finanțatoare nu răspunde în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare de către Beneficiarul
sau de către angajaţi, colaboratori sau consultanţi ai acestuia.
CAPITOLUL XI – MODIFICAREA PROIECTULUI
Art.26 - Prevederile contractului pot fi modificate şi/sau completate numai prin acte adiţionale semnate
de comun acord de către părţi, sau de către împuterniciţi ai acestora.
(1) Pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul poate solicita, în scris şi motivat, modificarea duratei
de derulare, structura bugetului Proiectului şi/sau alte elemente, cu condiţia că acestea să nu schimbe
scopul şi obiectivele Proiectului.
(2) Modificările la contractul de finanţare se fac prin act adiţional, cu acordul ambelor părți, cu
justificarea detaliată a motivelor pentru care se doreşte schimbarea și pot surveni doar în perioada de
implementare a proiectului, în următoarele situații:
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a) orice modificare intervenită în bugetul estimat al proiectului, care presupune un transfer în cadrul
unui singur capitol de buget sau la un transfer între capitole de buget care implicǎ o modificare mai
micǎ de 10% a sumei iniţiale pentru linia/capitolul de buget cu cea mai mare valoare dintre cele între
care se face transferal.
b) modificarea graficului de implementare a activităţilor descris în Cererea de finanţare;
c) modificarea duratei de implementare a proiectului cu cel mult 15 zile calendaristice, dar nu mai
târziu de 20 decembrie.
(3) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la art.2(1).

CAPITOLUL XII - REZILIEREA CONTRACTULUI, SANCTIUNI
Art.27 Autoritatea Finanțatoare poate rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care Beneficiarul
angajează persoane care au participat la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori
care au participat, în diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.
Art.28 Autoritatea Finanțatoare poate rezilia contractul dacă Beneficiarul este în lichidare voluntară,
se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.
Art.29 Autoritatea Finanțatoare poate rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizarea
contractului în termenul stabilit în contract.
Art.30 (1) Contractul de finanţare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de
judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus
la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
(2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării
neândeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.
(3) În cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul
finanţãrii este obligat in termen de 15 zile să returneze autoritatii finanțatoare sumele primite, cu care se
reintregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.
(4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale, precum şi
interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe viitor.

CAPITOLUL XIII - FORȚĂ MAJORĂ
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Art. 32 Este forta majora evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de impiedicat si independent de
vointa partilor, care le opreste sa-si execute obligatiile ce le revin potrivit prezentului contract.
Art. 33 Forța majoră trebuie anunțată în scris în 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot
în termen de 10 zile trebuie facută o notificare scrisă.
Art. 34 Realizarea partială a Proiectului ca urmare a unei situaţii de forță majoră are drept rezultat plata
parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării
Proiectului.
CAPITOLUL XIV –Penalități
Art.35 În cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile art. 11,alin. (5)-(9) sau întârzie în realizarea
obligațiilor contractuale, datorează dobanzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea
creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului județean.

CAPITOLUL XV - Litigii
Art.36 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se solutionează pe cale
amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea,
executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse
soluționării instanțelor judecătorești competente.
CAPITOLUL XVI- Dispozitii generale și finale
Art. 37 Comunicări
(1) Orice comunicare între părţi se va face în scris, la adresa menţionată în cuprinsul prezentului contract
sau care va fi comunicată celeilalte părţi în scris, utilizând mijloace care permit evidenţa transmiterii şi
primirii acestora. Daca expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.
(2) Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor trasmite la următoarele adrese:
a) Pentru Autoritatea Finanțatoare:
Consiliului Judeţean Constanţa cu sediul în Constanta, B-dul Tomis nr.51, la Centrul de Informare
Cetateni, telefon: 0241/488404.
b) Pentru Beneficiar:
...............................................................................................................................................................
Art.38 Prezentul contract constituie titlu executoriu.
Art.39 Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.
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Art.40 Bugetul detaliat cu suma alocatǎ și propunerea de proiect constituie anexe la prezentul contract.
Art.41 Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, fiecare avand aceeasi forta de drept.
AUTORITATE FINANȚATOARE
JUDEȚUL CONSTANȚA

BENEFICIAR

______________________

Anexa 10
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Cerere de plată pentru contractul de finanţare nerambursabilă

Nr................../.......................
...............................
[Data cererii de plată ]
În atenţia
[Adresa Autorităţii Finanțatoare]
[Comisia de Evaluare]

Numărul de referinţă al Contractului de finanţare: ...
Titlul Proiectului: ...
Numele şi adresa Beneficiarului: ...
Cererea de plată numărul: ...
Perioada acoperită de cererea de plată: ...
Subsemnatul/a…………………………prin prezenta solicit [plata avansului / plata intermediară / plata
finală ]1 în cadrul contractului menţionat mai sus.
Plata trebuie făcută în următorul cont bancar: .................................................2
Subsemnatul/a……………………….. prin prezenta certific că informaţiile furnizate în această cerere de
plată sunt complete, corecte şi reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile şi în concordanţă cu
Contractul iar această cerere de plată este susţinută de documente suport adecvate şi verificabile.
Cu stimă,
[ semnătura, ştampila ]
ANEXA 11

Ştergeţi cele două opţiuni care nu se aplică.
Indicaţi numărul de cont precizat în formularul de identificare anexat Contractului.
N.B.: Plăţile intermediare şi finale necesită aprobarea raportului corespondent (vezi Articolul 9(1) din Contract).
1
2
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DECLARAŢIE DE PARTENERIAT
Un parteneriat este o relaţie esenţială între două sau mai multe organizaţii, care presupune împărţirea
responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Autoritatea Finanțatoare. Pentru a asigura o
derulare uşoară a proiectului, Autoritatea Finanatatoare solicită tuturor partenerilor să recunoască acest
lucru, consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:
1. Toţi partenerii au citit formularul de cerere şi au înţeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte
ca cererea de finanţare nerambursabilă să fie înaintată Autorităţii Finanțatoare.
2. Toţi partenerii au citit contractul standard de finanţare nerambursabilă şi au înţeles care vor fi
obligaţiile care le revin în cadrul contractului dacă finanţarea nerambursabilă este acordată. Ei autorizează
solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare şi să îi reprezinte în relaţiile cu
Autoritatea Finanțatoare privind punerea în aplicare a proiectului.
3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi şi să-i informeze în totalitate asupra
evoluţiei proiectului.
4. Toţi partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor – descriptive şi financiare – către Autoritatea
Finanțatoare.
5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activităţi, etc.) trebuie să fie aprobate de
parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare. În cazul în care aceste modificări nu au
putut fi aprobate de către toţi partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Finanțatoare cu privire
la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.
Am citit şi consimţit asupra conţinutului proiectului înaintat Autorităţii Finanțatoare. Ne angajăm să
acţionăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.
Locul şi data ……………………
Nume

Nume

Organizaţie

Organizaţie

Funcţie

Funcţie

Semnatura şi ştampila

Semnatura şi ştampila

………………………….
Fiecare

partener

va

primi

un

exemplar

al

declaraţiei

de

parteneriat.
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PARTENERI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPÃ LAPROIECT

1. DESCRIEREA PARTENERILOR
Această secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie parteneră în parte.
Fiecare partener va depune Certificate fiscale din care să rezulte că nu au datorii fiscale,
datoriile la plata contribuţiilor la fondurile sociale, fondul de şomaj şi fondul asigurărilor de sănătate şi
către bugetul local (în conformitate cu Capitolul II, pct.9 al.10 din Ghidul Solicitantului)
Partener 1
Denumirea legală completă :
Statut juridic
Cod fiscal:
Adresă oficială:
Persoana de contact :
Număr de telefon:
Număr de fax:
Adresa de e-mail:
Website:
Număr de angajaţi
Experienţa în proiecte similare, relevantă
pentru rolul în implementarea proiectului
propus
Rolul

şi

implicarea

în

pregătirea

şi

derularea proiectului propus

Acest tabel poate fi multiplicat, conform necesităţilor.
Acest formular de cerere trebuie însoţit de o declaraţie de parteneriat semnată şi datată de către fiecare
partener, în conformitate cu modelul de la pagina următoare.
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Anexa 12

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE

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

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