
MUNlCIPIUL CRAIOVA
PRMAR|A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr. 7
Craiova, 200585

Tel.:402511416235 ?
Fax: 402511411561

relatiicupublicul@primariacraiova.ro
www. pri mariacraiova. ro

Numele solicitantului:

Formular de Gerere de Finan[are

(ANEXA 1)

Dosar Nr.

(numai pentru uz intern)

\(J \rr ( i ri:trt{ l: \,ri.



NOTA

Autoritatea Finan{atoare - Municipiul Craiova

Vd rugdm sd cititi gi sd completali cu atenlie acest formular. Cererea de Finan(are va fi completat. in
intregime.

I. PROIECTUL
DOMENIUL:

1. Titlul

Localizarea

Municipiul Craiova

3. Suma solicitatd de la Autoritatea Finan(atoare

Total costuri eligibile ale
proiectului

Suma solicitatd de la
AUTORITATEA F I NANTATOARE

% din costul total al proiectului

<RON> <RON> %

NB: Procentul din costurile totale eligibile ale acliunii se
Autoritatea Finanlatoare la Costuri totale eligiblle ale ac[iunii,

calculeazd prin impS(irea sumei cerute de
iar rezultatul se inmul(egte cu 100.

la

Vi rugdm re{ineti faptul cd sumele repret
Autoritatea Finantatoare trebuie si fie exprimate in RON

5. Grupul{intd, beneficiarii (maxim %pagina)

6 ldentificarea necesitalilor si constr6ngerilor percepute in Municipiul Craiova, in domeniul vlzat de proiect
si in cazul grupului tinta (maxim 'l pagina)

7. Relevanta proiectului pentru nevoile si constrangerile identificate (maxim 1 pagina)

Descrierea obiectivelor proiectului (maxim

Activitd[i, rezultate si metodologie (maxim 3 pagini)

(a)

(b)

(c)

Descrierea fiecdrei actlvitS{i care urmeazd a fi realizatd si rezultatele corespondente

Justificarea modului in care activitatile si rezultatele conduc la atingerea obiectivului/ obiectivelor
Metodele de implementare si proceduri de evaluare interna



Durata gi Planul de ac(iune al prolectului

Durata proiectului va fi de _ sdptdm6ni.

10 lmpactul estimat al proiectului (maxim 1 pagina)

Activitate Sdpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Organizatia
responsablld 1 Cine sunt
responsabilii?

Descrierea solicitantului si a partenerilor (daca este caz

(a) Data infiin(drii, actlvitiiti principale, lista membrilor de conducere
(b) Experien{a anterioara in managementul de proiect. Pentru fiecare proiect care a oblinut finan{are

(din fonduri europene, fonduri guvernamentale sau de la bugetele iocale) gi implementat de catre
solicitant se vor specifica: denumirea proiectului, localizare, obiectiv, rezuitate, valoare finan{atd,
autoritatea finantatoare 9i expertiza tehnica (experienla in domeniul abordat)

(c) Capacitate de management. lnclude(i informalii relevante despre:
- Echipa propusa pentru implementarea proiectului

- Baza materiala (Echipamente, dotari, spatiu etc)
- Alte resurse la dispozi!ia solicitantului si partenerilor (ex. voluntari, organiza{ii partenere

etc.)

1 insitualialncaresolicitantul vadepuneunproiectimpreundcuunul saumai mulli parteneri

Sursa fondurilor reprezent6nd contribu{ia proprie in numerar a solicitantului 9i/sau partenerilor pentru
proiect? (in corelalie cu anexele doveditoare)
Nivelul de implicare 9i activitatea partenerilor in proiect (dupa caz).

Experientd de colaborare, parteneriat cu autorititile publice, cu alte organizatii guvernamentale si
neguvernamentale din tari si striindtate, dupi caz.

Va rugdm includeti informa{ii relevante despre abilitd{ile si calificdrile relevante pentru proiect ale persoanelor
implicate. Demonstrati existenta expertizei tehnice a organizaliei solicitante piin descrierea proiectelor care
au obtinut finan[are de la alte autoritili finan[atoare.

(d)

(e)

(0

9.

D



Denumirea legalS completd
(numele organlza!iei)

Acronim (daci este cazul):
Statutul iuridic:
Numdrul de inregistrare ca
pldtitor de TVA (dacd este
cazul)
Adresa oficialS:

Adresa pogtalS:

Telefon nr:
Fax nr:

Adresa e-mail a orqanizatiei:
Website-ul orqanizatiei :

Persoana de contact pentru
actiune:
Adresa de e-mail a persoanei
de contact :

II. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT SI PARTENERI

1.ldentitatea

2. Banca
ie sa aibd sediul in ra in care este inreqistrat solicitantul/partenerii

Nume cont

Cont bancar nr.

Cod aferent categorie

Cod IBAN (optional)

Numele b6ncii

Adresa bincii

Numele persoanei(lor)
imputernicite:

Functia (iile) persoanei(lor) cu
drept de semniturd:

NB

Banca trebuie sd aibd sedi

NB:lnaintedesemnareacontractuluidegrant,solicitan!iiselec@contract,un
document de identificare financiari conform modelului prezentat in Anexa 15, confirmat de banca menlionatd
mat sus

tsanca corespondenti (daca est( relevan

Nume cont

Numir cont

Cod categorie

Cod IBAN (op[ional)

Nume banca

Adresa bancd



DATE DE IDENTIFICARE PARTENERI AI SOLICITANTIJLUI CARE PARTICIPA it,I PNOTCT

1. Descriereapartenerilol

Aceastd sec{iune trebuie completati pentru fiecare organizalie partenerd (solicitantul gi partenerii). puteli
copia acest tabel, de cate ori este necesar, pentru a prezenta mai mul[i parteneri.

Partener 1

Denumire legald completd

(numele organizatiei) :

Acronim (daci este cazul)

Statut juridic

Adresa oficiald:

Persoana de contact:

Telefon nr:

Fax nr:

Adresa E-mail:

Num5r de angajali:

Alte resurse relevante

Experienta in actiuni similare
in legitura cu rolul jucat in
implementarea actiunii
propuse

lstoricul relatiilor de
cooperare cu solicitantul:

Rolul 9i implicarea in
pregatirea ac{iunii propuse:

Rolul 9i implicarea in
implementarea ac[iunii
propuse:

lmportant: Acest formular de aplicalie trebuie insolit de o declaralie de parteneriat semnati gi datati
de citre fiecare partener, in conformitate cu modelul de pe pagina urmitoare.

1- in situalra in care solicitantul va depune un proiect impreuni cu unul sau mai mul{i parteneri



2. Declaratie de parteneriat

lmportant: Aceastd declaratie trebuie completati de fiecare partener.

Un parteneriat este o relatie esenliali intre doui sau mai multe organizatii, ce implicd impirlirea
responsabilititilor in derularea actiunii finantate de cdtre Municipiul Craiova. Pentru a inlesni o derulare
ugoari a ac{iunii, Municipiul Craiova solicitd tuturor partenerilor sd ia la cunogtinld acest lucru, consim[ind la
principiile de buni practicd a parteneriatului, stipulate mai jos:

1. Toti partenerii trebuie si citeasci formularul de aplicatie 9i si inleleagi care va fi rolul lor in
cadrul actiunii inaintea trimiterii acestuia citre Autoritatea Finantatoare.

2. Toti partenerii trebuie si citeascd contractul standard de finantare nerambursabili 9i si
inleleagi care sunt obligaliile care le revin in cazul in care finantarea este acordata. Ei
autorizeazi solicitantul (organizatia lider) si semneze contractul cu Autoritatea Finanfatoare
9i si ii reprezinte in contextul implementirii actiunii la toate intilnirile cu Autoritatea
Finantatoare.

3. Solicitantul trebuie sd se consulte regulat cu partenerii sii 9i si le prezinte informiri
complete asupra evolutiei implementirii acliunii.

4. Toti partenerii trebuie sA primeasci copii ale rapoartelor-descriptive gi financiare - trimise
citre Autoritatea Finanlatoa re.

5. Propunerile pentru modificdrile substanliale ale acfiunii (ex: activitili, parteneri etc.) vor
trebui sa fie aprobate de parteneri, anterior inaintirii acestora citre Autoritatea Finanlatoare.
ln cazul in care aceste modificiri nu au putut fi aprobate de citre toti partenerii, solicitantul
trebuie si informeze Autoritatea Contractanti cu privire la acest lucru, atunci cind inainteazi
spre aprobare propunerea de modificare.

Am citit gi am consim(it asupra conlinutului propunerii inaintate Autoritdtii Finantatoare. Md angajez sd
ac[ionez in conformitate cu principiile bunei practicii ale parteneriatului.

Nume:

Organrzati-

Data si Locul

Func[ie:

Semnitura:
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INFORMATII PERSONALE

ANEXA 3

Scrle[r numele 9i prenurnele

:-: .Scrir:t; nunrele strazrr riLrmarLti or.tsLrl cooUl postal, ta.a

Scrreti numdrut de telefon ;.1 Scr-re{i numarUicle te efoi: moi..ri

,= 
"$-Crc-l e_c]rc,s-a de e.I-tgl

il! ScrclLadrqsA pagln1 tyveb pp-lsotale_

nresseriger (Yahrlo skype et.j )

Scr ulr 5611,1 i;t/il/.]a,la

Sl:rie'i nurnele de utilrzator pe

Scneti natronal :eti-,1;

LOCUL DE I\,1UNCA PEN'It.]U
CART SI- (;,^.NDII)F A/A

POZtTtA
LOCUL DE MUNCA DORI]

SIUDIILE PFN IRU CAtlE SL:

CANDIDFAI/.
PROFILUL PERSONAI,

FXPI ,RII N IA PROI FsIONAI N

Scneti datele (de la , pana la)

EDUCATIE SI FORI,/ARt:
/,al:ti,, l.

Scne{r ,Jatr:]r: ide ia - l.ri:na lat

COfulPETENTE PERSONAT-E

Lirrbat j) rria ternatte )

Alie Lmi; stralte rlLlrloscute

Specifi catr lrnrba stritn:r

Specrfrcat: lrrrit..r -"tr arna

Scrie{r locul de muncd pentru care se candideaza lpozi\ial locLrl de
munca dorit i studiile pentru care se candideaza i profilul personal
(?ndep5rta{i carnpurile irelevante din coloana stanga)

'l)r,':r il, -,:1.-,;1|:r,..,,,:,:.ita.,t -tt.; t!:-,tr:l .1,..i .-,:rIj,...

Scrieti ocr-rpatia sau pozitta ocupata
SL;rretr d:nunrirea ang:rlaltoilrlIir (,,1 c.]alLliiiea (scriol, iir adresa i.orlrf)ir,rta sr irar:l la rr,eb)

. Scnul; p11116;113ie e ai;tivrtati $r retsf:,ons:briitalr

Scrielr tipirl saL.t sectorLrl de activitaie

r:l.lilirl'i,i-lSari-l':lla'i-ii'rrtlrti;ta-trrirltr:ti,:t 1|i:l,lt,tair I'itiriiji"t,::.:ati,r:t,,:rta ll

Scrretr calrfrr:area oblinuta

Scrlelt ilettrttnirea organlzatieL rlc tilLrcalre siru iornrare g ioGlittatca rclac;l esle rr:levanl scr€jtr :jr iar.a

. Scnel, ista pnnctpalelor matelr stLrcjrate Sr abilrtiiti e acLlmulate

:ila,,:ja.i .:alr|1)! rr ;r ::i,-..,i ji

Scrieli lirrrba materna i limbrle materne

t.]lti

/- rL r ::l'l

Specrficat nrvelul

Specifrcalr r:,velui

.l ti:

tl,l rc

r,,r rtrijil?i

l;r1 ;,.rr. l:r

' ,1, ' l; "" 
I

Specifrcatr ntveltrt Sper:ifrca{r nivelLrl Spectfrratt n veiUl Specifrcatt r.tveIt
Scne{r .,leitttntirea arirlifilntrllLr Scr eli ft,;elu ilaqa i r:.I ro:tQtelr

Specrf catr rrr',,:ll1 Specrfrcalr nrveiul Specttrcatr rtr,,,etril Specrfrcal lt,,,r,,iur

Scne{r denr;nrire:: ierlifi*rtll Lri {:ir-;rr;{r rtivelur Ca(a il c!rrl-.:r,stilir

f'ltveurr -l'A2 L]tilaal3r eera',riar !"1:l ;ilzaiDrrNdsrtsldenl - a 'i]". r.lt zatc arli:r',lrent.r:
Cadrul euopear corLn oe .efeqnld pentrJ tmot stra ne

Sc|te-.tt corrtl;etertlele de Cor|r-Iricare (ielrn(ile Sl.recificatr COntexiill lI Catr€t:rrt fOsi acestea dr_rbiirrrltte
Coinl;etenle de cotnllt ca!e

l--i lt- i irI

'1r



\

Ctr i-r(,!{lrlr
Jrg;rr Z;1:0 r.).F r1,a'l.lg j .-lii

Conrpetente dobandrte la locul de
ntUnca

Scr;etcoilrpetcnieie()alliinzairoilaic,:-iriliaqer-Lai6: i'lpg11fic.,ili conte.xtrrl rr,ai,ltaaii iostacr:jla.,i
dobinclite

Scrteli contpeterttele.dcbanditelalocrrl denrunca$r cArenuar: fostrnenl onateantenor Specrfratlt
contextui irr care a! fost acestea dobandrte

Ccrrl:elerta crgrtaii 1i i, ri

|)fa){ ter:itr,::t1

rnforrratrer
(j,J Iiirt rltrt,

(l' i;;,tc ,:t
cci'l riii SiLlL,n ii,:n:

ili:;;l ::rt':,Ir
l'ri 'rl 

r r:rl rl

Spec fri;rli n vr-ir)Spe0lrc:r1r nivelul l;l)e0ftcat! nrveiui Specir catr nivelul SpecfLcetr nivi,rLrt

:.rvi:t,, iliirzillr)lri:ilri:,illit' ll:7tl(rr,tltt,rrriil!r,i lll,,.t:ti.l,:";rt,rr:.,,r.lal
Comp€tentele dioitale - Grile de autcevaluare

Siif elr C[]irurliiri:'r C()dt1li:ari. iitr

Scrretr alte cornpetentele rrrfo[rratlce S;recrfrcatr r]oniextlil in care au fost ac.::ie:r dolran,lrte

Ate csailllelenle Sci iili a te ccnrpetenle care n! ai: fo:;t nreniicnata antcflor lipecifrcatr corfefiul in c:re ;-iLr fosl
;ice,stc.i ilobanC te

Perrrlis ile corrLiucere l;crrelr Gltegcria oermrsulirr de condLr(;eft; pe care il (lelrneir

I NFORTUA l.l I S U PLlit4E:NIARL:

Pt;i;l,crlri Siai'rr-e'i cAnti;ur',le treievante oin cir oalra sla:iqa
Pr-czcntarr

Prorcctr:

Confeiln[e.

Senr inarii

Drstrnctri

Afilrer-i

Refer rrtr:

Citan

Cursuri

Cenrf,cai'i

A:'tt_;( t

AdtrLrg;rtr o lrsta il (iocrir,-renteloi' areririe CV-r.jlri



Anexa 12

Primiria Municipiului Craiova
Consiliul Local Municipal Craiova

coNTRACT NR. ...........1...
DE FINANTARE NERAMBURSABILA DIN FONDURILE BUGETULUI

MUNICIPIULUI CRAIOVA ALOCATE PENTRU ACTtVtTATt ttOrupnOFtT DE INTERES
LOCAL

in conformitate cu H.C.L. nr. ....... prin care s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al
Municipiului Craiova pentru anul in curs gi H.C.L. nr. ......... prin care s-a aprobat Regulamentul
pentru elaborarea gi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finantiri
nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activitdti nonprofit de
interes local, conform Legii nr. 350/2005 in vederea sustinerii activititii de acordare de finantiri
nerambursabile din bugetul Municipiului Craiova,

intre:
Municipiul Craiova, cu sediul in judetul Dolj, strada A.l.Cuza nr. 7, Cod Fiscal 4417214, conl
bancar RO 61 TREZ 24A675000591100X deschis la Trezoreria Craiova, reprezentat prin Mihail
GENOIU, in calitate de Primar, denumit in continuare Autoritate Finantatoare,

9i

cu sediul
cont bancar

tel.lfax
deschis la Trezoreria

tn

Municipiului Craiova reprezentat legal de
Beneficiar,

s-a incheiat prezentul contract.

denumiti in continuare

CAPITOLUL I - Obiectulgi valoarea contractului

Art. 1 - Obiectul contractului
(1) Prezentul contract are ca obiect finantarea de cdtre Municipiul Craiova, din fondurile
alocate pentru activititi nonprofit de interes local cuprinse in bugetul Municipiului Craiova pentru
anul curent, a activitSlilor pe care Beneficiarul le va desfdgura in cadrul Proiectului

denumit in continuare Proiect, in vederea atingerii obiectivelor
acestuia, stipulate in cererea de finanlare.
(2) Municipiul Craiova va pune la dispozilia Beneficiarului, fondurile necesare derulirii
activitililor Proiectului, in termenele 9i condiliile stabilite prin prezentul contract.
(3) Beneficiarul igi asumi responsabilitatea deruldrii Proiectului. in acest scop, va conduce, va
supraveghea gi va desfdgura toate activitdtile cuprinse in cadrul Proiectului, a ciror executare ii
revine nemijlocit.



Art. 2 - Valoarea contractului
(1) Valoarea contractului este de , reprezentAnd suma totald
alocati Proiectului de citre Municipiul Craiova, adicd % din valoarea proiectului derulat,
cu destinalia
(2) La data semndrii prezentului contract, Beneficiarul declari ci Proiectul care face obiectul
prezentului contract nu mai beneficiazd de finan!5ri pentru realizarea sa, din alte surse dec6t
fondurile bugetului Municipiului Craiova, conform bugetului de venituri gi cheltuieli prezentat in
documentatia depusd pentru acordarea finanlarii nerambursabile.

CAPITOLUL ll - Durata contractului
Art. 3 - lntrarea in vigoare
('1) Prezentul contract intrd in vigoare la data la care este semnat de ultima dintre cele doui pirti
pind cel tirziu in data finalizirii tuturor obligatiilor contractuale ce decurg din executarea sa, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 si ale Regulamentului.
(2) Prezentul contract inceteazi si produci efecte de la data indeplinirii de citre ambele pirti
contractante a obligaliilor care le revin conform contractului.
Art. 4 - lmplementarea Proiectului
('1) lmplementarea Proiectului se refera la perioada inscrisi in contractul de finantare de la data
inceperii primei activititi pind la ultima activitate a proiectului conform calendarului de activitdti
din cererea de finantare.
(2) Beneficiarul finantdrii are obligalia si finalizeze proiectul, inclusiv procedura de intocmire gi

depunere a raportului final in vederea validdrii acestuia de citre Serviciile de specialitate din
cadrul Primiriei Municipiului Craiova in anul bugetar in care s-a acordat finantarea, respectiv
p6ni cel tArziu data de 31 decembrie a anului in curs.

CAPITOLUL lll - Obligafiile pi(ilor

Art.s - Obligaliile Beneficiarului sunt:
a) si execute activitilile Proiectului aga cum sunt stipulate ele in cererea de finanlare, anexi la
prezentul contract, sd asigure comunicarea eficientd gi operativi a problemelor tehnice gi

financiare atAt in interiorul grupului de parteneri, dacd existS, cdt gi intre Autoritatea Finanlatoare
gi Beneficiar I organizaliile din grup;
b) si asigure suportul administrativ necesar implementdrii Proiectului
c) si asigure componenla gi functionalitatea echipei de lucru a Proiectului,
d) si asigure secretul profesional pe durata contractului gi, dupd caz, sd aplice prevederile
privind regimul informaliilor clasificate, conform Legii nr. 18212002 cu modificdrile ulterioare,
HotdrArii Guvernului nr. 585/2002 cu modificirile gi completdrile ulterioare;
e) sd nu comunice, in nicio situatie, fdrd consimldmintul prealabil scris al Autoritilii
Finanlatoare, informatii confidentiale apa(in6nd Autoritilii Finantatoare sau oblinute de el in
baza relaliilor contractuale;
f) sd nu facd publice informalii gi rezultate ale Proiectului fdri consimlSmintul scris al Autoritdlii
Finantatoare 9i si nu foloseasci in defavoarea acesteia informaliile primite sau rezultatele
activititilor efectuate in cursul gi in scopul realizirii contractului;
g) sd comunice in scris AutoritSlii Finanlatoare, in termen de 10 de zile de la data declaririi stirii
de faliment sau lichidare sau daci cedeazi partea cea mai impoftantd a activelor sale;
h) si permiti pe toatd durata contractului, precum gi pe o perioadi de 5 ani de la incetarea
acestuia, in decurs de 3 zile lucritoare de la primirea unei notificdri in acest sens, accesul
neingridit al reprezentantilor Autorititii Finantatoare sau a altor organe de control abilitate prin
lege, pentru a controla documentele pe baza cdrora se tine evidenla activitSlilor derulate in
cadrul contractului. Controlul se efectueazd la locul unde aceste documente sunt pistrate de
citre Beneficiar;



i) si intocmeasci 9i si predea Autoritdlii Finanlatoare rapoartele tehnice gi financiare, conform
Documentaliei pentru elaborarea gi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de
finanldri nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova alocate pentru activitili
nonprofit de interes local.
j) si aplice procedura de achizilie previzuti de Legea nr. 9812016, cu modificdrile gi
completirile ulterioare, pentru atribuirea contractelor de achizilie publici, a contractelor de
concesiune de lucriri publice gi a contractelor de concesiune de servicii atunci c6nd, pentru
indeplinirea obligatiilor contractuale, achizitioneazd, din fonduri publice nerambursabile,
produse, lucriri sau servicii.
k) si prezinte Autoritdtii Finanlatoare documentele justificative In copie, pentru validarea plililor.
La solicitarea Municipiului Craiova, se vor prezenta spre verificare documentele justificative gi
in original.
l) sd prezinte, la solicitarea Autoritatii Finantatoare, orice informalie sau document ce privesc
derularea proiectului, in termen de2zile de la solicitarea acestora.

Art. 6 - Obligafiile Autoritifii Finanfatoare sunt:
a) si pund la dispozitia Beneficiarului orice informalii gi/sau documentalii pe care le deline gi
care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate AutoritSlii
Finanlatoare la finalizarea contractului;
b) si vireze sumele alocate din bugetul Municipiului Craiova pentru finan{area Proiectului, cdtre
Beneficiar, in condiliile art. 9 din prezentul contract;
c) si nu comunice, in nicio situatie, firi consimtimintul prealabil scris al Beneficiarului,
informatii confidenliale apa(indnd Beneficiarului sau obtinute de Autoritatea Finanlatoare in
baza relaliilor contractuale;
d) sd asigure gi sd realizeze monitorizarea gi evaluarea intermediari gi finald a Proiectului;
e) si organizeze sistemul propriu de proteclie a informaliilor clasificate, in conformitate cu
,,Standardele nationale de proteclie a informaliilor clasificate" aprobate prin HotirArea
Guvernului nr. 585/2002 cu modificirile 9i completirile ulterioare gi dispoziliile legale in vigoare
in cazul in care Proiectul monitorizat gi gestionat de Autoritatea Finantatoare contine informalii
de natura celor prevdzute in conformitate cu Legea nr. 18212002 cu modificirile gi completarile
ulterioare.

CAPITOLUL lV - Participarea tertelor pi(i

Aft.7 - Participarea te(elor pd(i la implementarea proiectului nu este permisd.
Art.8 - ln sensul prezentului articol, prin ter[i parte se inlelege orice persoandfizicd sau juridici,
alta decdt partenerul/partenerii declarali in cererea de finantare.

CAPITOLUL V - Virarea sumelor reprezent6nd finantare nerambursabili

Art. 9 - Efectuarea viramentelor
(1) Municipiul Craiova, vireazd direct in contul Beneficiarului sumele reprezentAnd finan{are
nerambursabilS alocati Proiectului din bugetul Municipiului Craiova, conform prezentului
contract, astfel.

. Prima trangd (avans) este de 30% din finanfarea acordati, pe baza cheltuielilor
estimate a se realiza din aceasti sumi.

. A doua trangd este de 60% din valoarea finantdrii nerambursabile si va fi virati
beneficiarului, dupi cheltuirea avansului. Cererea de platd este insotiti de raporlul
intermediar si documentele justificative atAt pentru avans cAt si pentru transa a 2-a
solicitati. Transa a2-ava fi virati in termen de 15 zile de la depunerea documentatiei la
Registratura Autoritdlii Finantatoare.



. TranSa finald, in cuantum de maxim 10% din valoarea finanfirii nerambursabile, va
fi va fi virati beneficiarului dupi validarea raportului final si a documentelor justificative
aferente intregului proiect (ulterior finalizirii proiectului) de citre serviciile de speciatitate
din cadrul Primiriei Municipiului Craiova.

Validarea raportului final de activitate si a rapodului financiar se va face in termen de cel mult 30
de zile de la depunerea de cdtre beneficiar a raportului final de activitate si a raportului financiar.
(2) Municipiul Craiova poate suspenda, cu notificare scrisi, in intregime sau pa(ial, plata, firi
rezilierea contractului, in cazul nerespecterii de citre Beneficiar a oricareia dintre obligatiile sale
contractuale gi sd procedeze la verificarea intregii documentalii privind derularea Proiectului
finanlat gi utilizarea finantirii.

CAPITOLUL Vl - Cheltuieli

Art. '10 - Efectuarea cheltuielilor de citre Beneficiar
('1)Orice sumd primitd ca finantare de la Municipiul Craiova, 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 in documentatia depusd pentru acordarea finanlirii nerambursabila gi a prevederilor
prezentului contract, anexa la acest contract.
(3) Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cele previzute in Regulamentul pentru
elaborarea gi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanldri nerambursabile
din fondurile bugetului Municipiului Craiova alocate pentru activititi nonprofit de interes local.
(4) Cheltuielile efectuate inainte de/gi dupd perioada de implementare a Proiectului prevdzuti la
Capitolul ll, art. 4 din prezentul contract, nu sunt eligibile gi nu pot fi decontate de cdtre
Beneficiar.
(5) Atunci c6nd Autoritatea Finanlatoare constati, pe baza rapoartelor sau ca urmare a
verificirilor efectuate, ci Beneficiarul a folosit sau folosegte fondurile gi/sau bunurile
achizilionate pentru derularea Proiectului, intr-o manierd neconformi cu clauzele contractuale
sau cd nu justifici utilizarea sumelor, Municipiul Craiova poate solicita in scris restituirea
acestora.
(6) Beneficiarul are obligalia de a restitui Municipiului Craiova, in termen de 5 zile lucritoare
de la primirea solicitirii scrise, sumele intrebuinlate in alte scopuri decAt desfigurarea
activitdtilor Proiectului in perioada de implementare a Proiectului stabilitd prin prezentul contract
gi cele a ciror intrebuinlare nu este dovediti conform prevederilor art.12.
(7) Suma rimasi necheltuiti la sfArgitul Proiectului (atunci cAnd derularea Proiectului a fost

posibild cu costuri mai mici fati de cele propuse gi aprobate inilial) va fi evidentiati in raportul
financiar final gi va fi restituiti de cdtre Beneficiar, Municipiului Craiova, in termen de 5 zile
lucritoare de la solicitarea acesteia, comunicati Beneficiarului in scris.
(8) in cazul realizdrii de economii in derularea proiectului, finanlarea nerambursabili acordati
din fondurile bugetului Municipiului Craiova nu poate depigi 90% din valoarea totali a
Proiectului rezultati din raportul final (respectiv procentul solicitat de catre aplicant prin cererea
de finantare si stipulat la art. 2 (1)).
(9) Atunci cAnd, pentru indeplinirea obligaliilor contractuale, Beneficiarul achizitioneazS, din
fonduri publice nerambursabile, produse, lucriri sau servicii, procedura de achizitie este cea
prevdzutd de Legea nr.9812016 privind achiziliile publice.

CAPITOLUL Vll - Monitorizare si control

Art. 11 - lnformare
(1) Beneficiarul furnizeazi Municipiului Craiova toate informaliile referitoare la derularea
Proiectului. Municipiul Craiova poate solicita oricind Beneficiarului informalii cu privire la



stadiul activititilor, Beneficiarul avind obligatia sd rispundi in scris oricirei solicitiri a acesteia
in termen de 3 zile lucritoare.
Att. 12 - Prezentarea rapoartelor obligatorii
(1) Beneficiarul va transmite informalii privind derularea Proiectului gi utilizarea sumelor primite.
ln acest scop Beneficiarul va prezenta Municipiului Craiova:
- raportul intermediar: va fi depus inainte de solicitarea celei de a doua trange;
- un raport de activitate final asupra utilizirii tuturor sumelor primite cu privire la activitilile
Proiectului, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect,
odati cu solicitarea trangei finale;
(2) Raportdrile vor fi intocmite in conformitate cu anexa la Regulament gi vor fi insolite
obligatoriu de documentele justificative ale platilor efectuate de Beneficiar in copie, precum gi
documente justificative care si ateste respectarea prevederilor art. 10, alin. (9) din prezentul
contract. La solicitarea Municipiului Craiova, se vor prezenta spre verificare documentele
justificative gi in original.
(3) La intocmirea raportului financiar final, Beneficiarul va prezenta decontul aferent atAt al
sumei primite de la Autoritatea Finan(atoare, cit 9i al sumei ce reprezinti contribulia proprie.
(4) Raportul final va fi depus atAt in format fizic cAt si electronic la registratura Municipiului
Craiova, in termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea ultimei activititi.
(5) in scopul informdrii Municipiului Craiova cu privire la dificultiliie apdrute pe parcursul
derulirii Proiectului, Beneficiarul va elabora gi transmite acestuia rapoarte speciale.
Art. '13 - Evaluarea rapoartelor
Municipiul Craiova va urmdri ca evaluarea rapoartelor si se facd in termen de maxim 30 zile
de la primirea acestora de cdtre serviciile de specialitate din cadrul Primiriei Municipiului
Craiova.
An.14 - Monitorizarea
(1) Pe toati durata contractului, precum gi pe o perioadd de 5 ani de la incetarea acestuia,
Beneficiarul este obligat si permita, in orice moment, accesul neingridit al reprezentanlilor
Municipiului Craiova, Cu(ii de Conturi sau a altor organe de control abilitate prin lege, in
scopul realizdrii controlului financiar gi auditului, pentru a controla registrele, documentele gi
inregistrdrile delinute de citre Beneficiar, pebaza cirora se line evidenla activitSlilor derulate
in cadrul Proiectului, pentru verificarea conformirii fati de prevederile prezentului contract.
Controlul se efectueazd la locul unde aceste documente sunt pistrate de citre Beneficiar, iar
acesta are obligalia sd prezinte orice documentalie solicitati. in cazul refuzului de a permite
accesul acestor persoane 9i de a coopera cu acegtia, Municipiului Craiova poate solicita in
scris restituirea integralS a sumelor alocate.

CAPITOLUL Vlll - Rezultate. Publicitate

Art. 15 - Promovarea Proiectului
(1) Beneficiarul are obligalia de a face referire expliciti pe toate materialele gi produsele (cu
exceptia spoturilor audio-video) oblinute in urma finan!5rii primite, precum gi cu ocazia tuturor
evenimentelor gi actiunilor desfigurate pe durata Proiectului, la urmitoarea expresie'. "Proiect
realizat cu spriiinul Municipiului Craiova. Conlinutul acestui proiect nu reflectd neapdrat
pozllia Municipiului Craiova gi nu implicd nici o responsa bilitate din partea acestuia."
(2) ln scopul promovirii evenimentelor din cadrul proiectului, beneficiarii au obligatia de a pune
la dispozitia Autorititii materiale/advertoriale/spoturi pentru a fi urcate pe site-ul institutiei, pagina
de Facebook si in aplicatia Craiova CityApp.
(3) Municipiul Craiova va putea, pe parcursul derulirii Proiectului sau la finalul acestuia, si
facd publice, in modul in care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte
manifestiri.
- obiectivele gl durata Proiectului;



- finantarea acestuia de cdtre Municipiul Craiova;
- activitilile efectuate in cadrul Proiectului;
- rezultatele obtinute.
Art.16 - La sfArgitul perioadei de implementare a Proiectului, rezultatele acestuia apa(in in
egali mdsuri atdt Beneficiarului, cit gi Autoritdlii Finantatoare.
4rt.17 - Autoritatea Finanlatoare nu igi asumi rispunderi gi nu intervine in litigiile care pot
apdrea intre parteneri in privinta drepturilor de proprietate asupra rezultatelor oblinute sau
utilizate de acegtia, atat pe parcursul deruldrii Proiectului, cOt gi dupi finalizarea acestuia.

CAPITOLUL lX - Rispundere contractuali

Art.18 Beneficiarul igi asumi intreaga rispundere tehnici gi supravegherea generali a
executirii serviciilor contractate.
Art.19 Beneficiarul rispunde pentru realizarea obligatiilor contractuale gi suportd pagubele
cauzate Autorititii Finantatoare, ca urmare a oriciror actiuni sau omisiuni legate de realizarea
contractului gi care ii sunt imputabile.
Art. 20 Beneficiarul rispunde pentru indeplinirea la timp a demersurilor necesare in vederea
oblinerii aprobirilor, avizelor sau licentelor necesare realizdrii contractului in concordan!5 cu
reglementirile in vigoare.
Art. 21 Beneficiarul rdspunde de exactitatea datelor prezentate in documentele justificative de
platd.
Art. 22 Beneficiarul rispunde de pSstrarea documentelor care au stat la baza incheierii
contractului pe o perioadi de minimum 5 ani de la data incetdrii raporturilor contractuale.
Att.23ln cazul in care Beneficiarul nu respecti prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil
pentru obtinerea unei finantiri nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova in
anul urmitor.
Art.24 - Limite ale rispunderii Municipiului Craiova.
(1) Municipiul Craiova nu este responsabil pentru modul in care finanlarea este folositd,
rispunderea Municipiului Craiova nefiind in nici un fel angajati, in cazul in care Beneficiarul
va fi tinut responsabil fati de te(i pentru orice prejudicii cauzate in derularea Proiectului gi in nici
o alt6 situalie ce decurge dintr-o actiune sau inacliune ilicitd a Beneficiarului legatd de finanlarea
acordati prin prezentul contract.
(2) Municipiul Craiova nu rispunde in cazul nerespectirii legislaliei in vigoare de citre
Beneficiar sau de cdtre angajati, colaboratori sau consultanti ai acestuia.

CAPITOLUL X - Modificarea contractului

Art.25 Prevederile contractului pot fi modificate gi/sau completate numai prin acte adilionale
semnate de comun acord de cdtre pa(i sau de citre imputernicili ai acestora.
(1) Pe parcursul derulirii proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisd
justificatd, aprobatd de Autoritatea Finanlatoare - durata de derulare gi/sau alte elemente, cu
condi(ia ca acestea si nu schimbe scopul si obiectivele Proiectului.
(2) Asemenea modificiri nu pot conduce la majorarea valorii contractului previzute la art.2.

CAPITOLUL Xl - Rezilierea contractului

Art.26 Municipiul Graiova poate rezilia contractul cu efect imediat, in cazul in care Beneficiarul
angajeazi, pe durata implementirii proiectului, persoane fizice sau juridice care au participat la
evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori care au participat, in diferite
f aze,la selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.



4t1.27 Municipiul Craiova poate rezilia contractul dacd Beneficiarul este in lichidare voluntari,
se afli in faliment sau daci vinde ori cedeazi partea cea mai importantd a activelor sale.
4r1.28
(1) Contractul definantare poatefi reziliatde plin drept, fdrdafi necesard intervenlia instanlei de
judecati, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificirii prin care pa(iiin culpi i

s-a adus la cunogtinti ci nu gi-a indeplinit obligatiile contractuale.
(2) Notificarea trebuie comunicatd in termen de 10 zile calendaristice de la data constatirii
neindeplinirli sau indeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii contractuale.
(3) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract de citre Beneficiar duce la rezilierea
contractului gi pierderea finanlirii, precum gi la interzicerea participirii pentru oblinerea finanldrii
pe viitor.
( ) in cazul rezrlierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale de cdtre
Beneficiar, acesta este obligat ca in termen de 5 zile lucrdtoare de la rezilierea contractului si
returneze Autorititii Finantatoare sumele primite.
(5) Nerespectarea de catre beneficiari a obligatiilor asumate prin contractele de acordare a
finantarilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parliala sau integrala a
sumelor primite, pentru obligatlile nerespectate, la care se adauga dobanda legala calculata la
sumele acordate, in conditiile legli.

CAPITOLUL Xll - Fo(a Majori

4ft. 29 Este exoneratd de rispundere pentru neexecutare sau executare necorespunzdloare a
obligaliilor cei revin partea care a fost impiedicatd de intervenlia unui caz de fo(5 majori.
Art. 30 Este fo(d majord evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de impiedicat gi independent
de vointa pi(ilor, care le opregte s5-gi execute obligaliile ce le revin potrivit prezentului contract.
Art.31 Fo(a majori trebuie anuntati in scris in termen de'10 zile de la aparitia ei, iar la
disparilia fo(ei majore, tot in termen de 10 zile trebuie ficuti o notificare scrisi.
Ar1. 32 Realizarea par[iala a contractului ca urmare a unei situalii de fo(d majori are drept
rezultat plata pa(iali, Beneficiarul av6nd obligalia si restituie sumele care nu au fost cheltuite in
perioada deruldrii contractului.

CAPITOLUL Xlll - Penalititi

Art. 33 in cazul in care Beneficiarul nu respecti prevederile art. 10, alin. (5)-(7) sau intArzie in
realizarea obligatiilor contractuale, datoreazi dobAnzi gi penalititi de intirziere, conform
legislaliei privind colectarea creanlelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XIV - Litigii

Art. 34 Litigiile de orice fel decurgind din executarea prezentului contract se solutioneazi pe
cale amiabili in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia lor. Eventualele litigii ndscute din
interpretarea, executarea, incetarea prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale
amiabili, vor fi supuse solulionirii instanlelor judecitoregti competente.

CAPITOLUL XV

Dispozi[ii generale gi finale
Art. 35 - Comuniciri
('1) Orice comunicare intre pd(i se va face in scris, la adresa menlionatd in cuprinsul prezentului
contract sau care va fi comunicati celeilalte parli in scris, utilizind mijloace care permit evidenla



transmiterii gi primirii acestora. Daca expeditorul soliciti confirmarea de primire, el va indica
aceasta in comunicarea lui.
(2) Rapoartele gi toate celelalte comuniciri intre cele doui pdr[i se vor transmite la urmitoarele
adrese:
a) Pentru Municipiul Craiova: Craiova, str. A.l. Cuza, nr. 7, jud. Dolj
b) Pentru Beneficiar:

in calitate de reprezentant legal al

, nr. localitatea , judetul

Art. 37 Prezentul contract s-a incheiat in 3 exemplare originale, toate exemplarele av6nd
aceeagi fo(d de drept.

Pentru Autoritatea Finantatoare Pentru Beneficiar

MUNICIPIUL CRAIOVA ORGANIZATIA/ASOCIATTA/FUNDATIA
Nume: Nume:
Functie: Functie:
Semnitura Semnitura
Data: Data:

.str



Ancxa 13.1.

Raport nr _ Data

Programul fi nanfirilor nerambursabile din fondurile bugetului
Municipiului Craiova alocate pentru activitlfi nonprofit de interes local

(MODEL) RAPORT
se transmite de cdtre beneficiar Municipiul Craiova

Perioada de raportare de la la
Raport E Intermediar

tr Final

DETALII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului

Domeniul :

Numirul contractului de finantare

DETALII PRIVIND RAPORTUL

Data semnirii contractului
Data inceperia perioadei de executie a proiectului
Data finalizdrii perioadei de execufie a proiectului

DETALII PRIVIND BENEFICIARUL

Beneficiar
Adresa (strada, nr, cod pogtal, sat, orag, judet)

Tel. Fax E-mail

Administratorul proiectului (nume)

Reprezentantul legal (nume) (altul decat Administratorul proiectului, daci este
cazul)



Anexa 13.1.

Raport nr _ Data _

1. REZUMATUL PROGRESULUT pROtECTULUt (MAX 5 RANDURT)

lmplementarea proiectului progreseaza in conformitate cu contractul aprobat?
!NU

DDA

Dacd NU, vd rugim selectati motivele adecvate din lista de maijos gi utilizali caseta de
text pentru a oferi explicatii.

2. REALIZARILE PROIECTULUI

Motive Explicatii

E Cauze naturale - ex. lnundatii naturale, furtuni

puternice, conditii periculoase etc.

D Dificultati cu contractorii

D Probleme financiare

E Cerinte care nu au raspuns asteptarilor

E Probleme legale si statutare

E Factori economici locali

E Probleme de personal

E Subestimarea graficului de executie a proiectului

E Factori neprevazuti care impiedica progresul lucrarilor
! Attele

lndicatori de realizare/
Rezultate

Obiective Totalul
realizarilor
raportate in
rapoartele
anterioare

Realizari in
timpul

perioadei de
raportare
curente

Total
realizari

la zi

Diferente
(r%)

denumirea U.M



Anexa l3.l

3. AcTVlrAlt neeuzATEiN peRtoeDA DE RAPoRTARE (tNcLUSlv DESCRTEREA
PROCEDURTLOR DE ACHIZITIE DERULATE)

4. vA RUGAM Folosrfl ACEASTA GASETA PENTRU A ExpLrcA $t JUST|FTCA
ORICE MODIFICARE iN IMPLEMENTAREA ACTUALA FATA DE NIVELUL ANTICIPAT

Semndtura reprezentantului legal

Data

A doua semndturi (de reguld Directorul Economic)

Data
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ANEXA 14

Cerere de plati pentru contractul de finanfare nerambursabili nr

Data cererii de platd

in aten{ia Domnului Primar al
Municipiului Craiova

Titlul Contractului de finan[are nerambursabilS

Numele beneficiarului:

Cererea de platd numdrul: ....

Perioada acoperita de cererea de platd:

Subsemnatul, solicit prin prezenta plata in cadrul
contractului mentionat mai sus

Suma cerutd este

Plata trebuie facuti in urmatorul cont

Cu stim5,



ANEXA 15 IDENTIFICARE FINANCIARA

TITULARUL CONTULUI

LOCALITATE/JUDET

COD POSTAL

PERSOANA DE CONTACT

TELEFON

FAX

COD TVA

BANCA

ADRESA

LOCALITATE/JUDET

COD POSTAL

NUMAR CONT

MoNEDA DE scHrMB IR IOINT-n CODSWIFT B I C

-{)BSEEVAII-

DATA: SEMNATURA BENEFICIAR

fT]-T-[n



ANEXA 16

DECLARATTE lM PARTIALTTATE

Reprezintd conflict de interese orice situatie care il impiedicd pe beneficiar
in orice moment si actioneze in conformitate cu obiectivele autoritSliifinantatoare,
precum gi situalia in care executarea obiectivi gi impa(iald a functiilor oricirei
persoane implicate in implementarea proiectului poate fi compromisd din motive
familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altd persoand.

Subsemnatul, ca persoani fizicd sau ca persoand cu drept de reprezentare
a organizatiei solicitante . ... ... ... in ceea ce
privegte implementarea proiectului, md oblig si iau toate mdsurile preventive
necesare pentru a evita orice conflict de interese, aga cum este acesta definit mai
sus gi, de asemenea, mi oblig sd informez Autoritatea Finanlatoare despre orice
situatie ce genereazd sau ar putea genera un asemenea conflict.
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