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CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE

I.1. Scop qi defini{ii

Prezenta documentalie este intocmitd in conformitate cu prevederile Legii
35012005 privind regimul finanflrilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitSli nonprofit de interes local Ei are ca scop stabilirea principiilor,
cadrului general qi procedurii pentru atribuirea contractelor de finan{are
nerambursabili din fonduri publice, precum qi caile de atac ale actului sau
deciziei autoritd{ii finantatoare care aplicd procedura de atribuire a contractelor de
finanlare nerambursabil5 acordate din bugetul local. Finanldrile nerambursabile
acordate se vor utiliza numai pentru programele qi proiectele de interes public
local.

I.1.1. in infelesul prezentei documentafii, termenii gi expresiile de mai jos au
urmf,toarea semnifica{ie, prev[zutd,in art. 2 din Legea nr. 350/2005:
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod
direct pentru o persoand fizicd, sau juridica;
b)autoritatefinan{atoare Municipiul Craiova;
c) beneficiar solicitantul cdruia i se atribuie contractul de finantare
nerambursabilS, in urma aplicarii procedurii selecliei publice de proiecte;
d) bugetul proiectului - reprezintd, totalitatea surselor de finan{are necesare
reahzdrii proiectului qi a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli,
conform normelor legale in vigoare;
e) cerere de finan(are - document completat de cdtre solicitanli in vederea
oblinerii finanfarii pentru o propunere de proiect (Anexa tr. 1);

f) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea
nerambursabild, conform capitolului VII. 3. din prezentul regulament;
g) contract de finan{are nerambursabili - contract incheiat, in condifiile legii,
intre Municipiul Craiova, in calitate de autoritate finan{atoare qi beneficiar;
h) contribufia proprie a beneficiarului - cheltuielile presupuse de rcalizarea
proiectului, supoftate de cdtre solicitantul finanfarii, in procent de minimum l0%
din valoarea totalS a finan16rii;
i) finanfare nerambursabili - alocafie financiard directd din fonduri publice, in
vederea desllqurdrii de cdtre persoane ftzice sau persoane juridice fdrd scop
patrimonial a unor activitSli nonprofit care sa contribuie la reahzarea unor actiuni
sau programe de interes public local

i) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de cdtre Primdria Municipiului
Craiova;
k) perioada de desffi;urare/implementare a proiectului - perioada inscrisd in
contractul de finanlare de la data inceperii primei activitali pdna la ultima activitate
a proiectului conform calendarului de activitati din cererea de finanfare
l) solicitant - orice persoand frzicd sau persoana juridicd fErd scop patrimonial,
care depune o propunere de proiect.



I.l .2. Temeiul legal
Finanlarile pentru proiecte se acordd in conformitate cu:

' Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanlarilor nerambursabile pentru activitati
nonprofit de interes general, cu modificarile qi completdrile ulterioare,
' Ordonan{a Guvernului nr. 5l/1998 privind imbundtdlirea sistemului de
finan{are a proiectelor culturale, cu modificarile gi completarile ulterioare;
' Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile Si
completdrile ulterioare;
. Ordonan(a de urgenfi nr. 5712019 privind Codul administrativ
I.1.3. Prezentul regulament stabile;te procedura privind atribuirea contractului de
finan!are nerambursabila.
I.1.4. Conform aft. 3 din Legea 35012005, pentru a putea participa la procedura
privind atribuirea contractului de finanfare nerambursabild, solicitanlii trebuie sd
fie persoane f-rzice sau persoane iuridice fdrd scop patrimonial - asociafii ori
fundafii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii.

I.2. Domeniu de aplicare

I.2.1. Prevederile prezentei documentalii se aplicd pentru atribuirea oricdrui
contract de finanfare nerambursabild din fondurile publice acordate din bugetul
local al Municipiului Craiova.
1.2.2. Aceste prevederi nu se aplica pentru finanf[rile nerambursabile din fonduri
externe" fbndurilor speciale de interven{ie in caz de calamitate qi de sprijinire a

persoanelor fizice sinistrate pi nu aduc atingere procedurilor stabilite prin legi
speciale.
1.2.3. Finanfdrile nerambursabile nu se acordd pentru activitili generatoare de
profit qi nici pentru activit5li din domeniile reglementate de Legea nr. 18212002
privind protec{ia informafi i I or clasiflcate, cu modi fi carile ulterioare.
1.2.4. Potrivit dispoziliilor acestei documenta{ii qi Legii nr. 35012005, ar1. 3 nu se

acordl finanfdri nerambursabile pentru activitdti ce presupun dezvoltarea
infrastructurii solicitantului, cu exceplia cazului in care aceasta reprezintd o
componentd indispensabil[ proiectului. Caracterul indispensabil va fi temeinic
justificat de cdtre solicitant printr-o anexd separatd la proiect. urm6nd a fi anahzat
de cdtre comisia de evaluare constituit5 in acest scop.
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I.3. Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabili

I.3.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare
nerambursabild sunt cele prevdzute la arI. 4 din Legea 35012005
a) libera concuren{I, respectiv asigurarea condiliilor pentru ca persoana fizicd.
sau juridicl ce desfEqoard activitali nonprofit sa aibl dreptul de a deveni. in



condiliile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizlrii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului
concurential qi a criteriilor care sI faca posibilS evaluarea propunerilor qi a

specificafiilor tehnice qi financiare pentru atribuirea contractului de finanfare
nerambursabila;
c) transparen{a, respectiv punerea la dispozilia tuturor celor interesafi a

informafiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
fi nan{are nerambursabi la;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de

selecfie qi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanfare nerambursabild,
astfel incAt orice persoan[ fizicd, sau iuridicd ce desfEEoard activitafi nonprofit sd

aibd qanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeaEi activitate urmdrind realizarea unui
interes general, regional sau local nu poate beneflcia de atribuirea mai multor
contracte de finanfare nerambursabilS de la aceeaqi autoritate finantatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitalii destindrii fondurilor
nerambursabile unei activitali a cdrei executare a fost deja inceputS sau finalizatd,
la data incheierii contractului de finan{are;
g) cofinantarea, in sensul ca finanlarile nerambursabile trebuie insolite de o
contribufie din partea beneficiarului de minimum l0% din valoarea totald a
finanfdrii;
I.3.2. In cazttl aplicarii cu mai multe proiecte la acelagi domeniu, trebuie precizatl,
ordinea imporlanfei lor pentru solicitant, deoarece, conform procedurii de aplicare.
cel mult un proiect va fi finan{at.

1.4. Proceduri generale de atribuire a contractelor de finantare
nerambursabil5

I.4.1. Atribuirea contractelor de finanfare nerambursabild se face exclusiv pe baza
selec{iei publice de proiecte, procedurf, care permite atribuirea unui contract de
finanlare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de cdtre o
comisie constituitd prin dispozi\raPrrmarului Municipiului Craiova, cu respectarea
principiilor prevlzute la punctul I.3.1. al primului capitol.
L4.2. Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de seleclie a proiectelor.
I.4.3. Proiectele vor cuprinde informalii despre scopul, obiectivele specifice,
descrierea proiectului, activitltile, costurile asociate qi rezultatele urmirite,
evaluabile pebaza unor indicatori preciqi, a cdror alegere este justificatd.
I.4.4. Evaluarea in sistem competitiv a proiectelor se va face in conformitate cu
criteriile generale de evaluare prevlzute in Legea 350/2005, precum qi cu
criteriile specifice de evaluare prevdzute in prezentul Regulament.
I.4.5. Orice persoand, frzicd, sau persoana juridicd. fdrd scop patrimonial, care

desfEqoarf, activitati nonprofit menite sd sprijine realizarea unor obiective de

interes public local, are dreptul de a parlicipa la procedura pentru atribuirea
contractului de finan{are nerambursabild, conform art. 9 din Legea 35012005.
I.4.6. Numdrul de participanli la procedura de selecfie de proiecte nu este limitat.



Municipiul Craiova trebuie s5 repete procedura de seleclie de proiecte in cazul in
care exist[ un singur participant.
In cazul in care in urma repetdrii procedurii, numai un participant a depus
propunerea de proiect, autoritatea finan{atoare are dreptul de a atribui contractul de
finanfare nerambursabilI acestuia, in condiliile legii.
I.4.7.In cazul in care, dupd incheierea contractelor de finanfare nerambursabile cu
solicitanlii declarafi cAqtigdtori, sumele puse la dispozilie de cdtre Consiliul Local
Municipal Craiova nu sunt contractate in intregime, autoritatea finantatoare poate
decide organizarea unei noi sesiuni de selecfie.
I.4.8. Etapele procedurii de selec(ie de proiecte sunt prevdzute la aft. 6 din
Legea 35012005:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantdrilor nerambursabile:
b) publicarea anun{ului de participare;
c) inscrierea candidalilor;
d) transmiterea documentatiei ;

e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilitAtii, inregistrdrii qi a indeplinirii criteriilor referitoare la

capacitatea tehnicd qi financiard;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comuni car ea rezultatel or;
i) incheierea contractului sau contractelor de finanlare nerambursabild;

i) publicarea anunfului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare
nerambursabilS
Selec{ia si evaluarea solicitdrilor se va face de cdtre o comisie de evaluare qi

seleclie numitd prin DispoziliaPrimarului Municipiului Craiova.
Comisia de evaluare are dreptul sa respingd propunerea de proiect in oricare dintre
urmdtoarele cazuri:

o Propunerea de proiect pentru atribuirea contractului de finantare
nerambursabilS nu respect[ cerinfele prevdzute in documenta]ia pentru
elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte;

. Propunerea de proiect confine propuneri referitoare la clauzele contractuale,
propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea
finan{atoare;

. Explicatiile cu privire la fundamentarea economicd sau alte clarificdri
solicitate de comisia de evaluare nu sunt concludente.

Prograr.ncle si proiectele de interes public vor fi selec{ionate pentru finanlare in
cadrul limitelor unui fond anual aprobat de cdtre Consiliul Local al Municipiului
Craiova, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea,
executarea qi raporlarea bugetului local.
Dupa selectarea proiectelor. Primarul Municipiului Craiova va semna contractul.
I.4.9. Atribuirea de contracte de finanfare nerambursabild se va face in limita
fbndurilor publice alocate anual in bugetul Municipiului Craiova.
I.4.10. Pentru aceeaqi activitate nonprofit, un beneflciar nu poate contracta decdt o
singurd finanfare nerambursabil5 de la aceeaqi autoritate finanfatoare in decursul
unui an f-rscal, conform afi. 12 alin. 1 din Legea 35012005.



I.4.ll. Potrivit ar1.l2 alin.2 din Legea 35012005 in cazul in care un beneficiar
contracteazd, in cursul aceluiaqi an calendaristic, mai mult de 0 flnanfare
nerambursabilS de la aceeaqi autoritate finanfatoare, nivelul finan{drii nu poate
depaqi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual
in bugetul autoritatii finanlatoare respective.
1.4.12. Cheltuielile eligibile vor putea fi platite inbaza unui contract de finantare
nerambursabilS numai in m[sura in care sunt justificate Ei oportune qi au fost
contractate in anul bugetar in care se desldqoard contractul, potrivit art.l3 din
Legea 350/2005.

I.5. Obiective, domenii, ;i direc(ii prioritare

L5.1. Obiectiv general al programului:
Spriiinirea proiectelor de interes public in vederea stimulSrii contribu{iei sectorului
nonprofit la creqterea educafiei civice qi incurajarea parliciplrii active a cetlfenilor
la viala socio-culturald" a comunit6lii.
I.5.2. Obiectivele proiectelor pentru fiecare domeniu:

A. Domeniul Educatie civicl si Mediu
0biective:

- Creqterea gradului de informare qi sensibilizare asupra vietii comunitdtii,
prin formarea de abilitati qi comportamente necesare cunoaqterii qi

imbundtdfirii normelor care reglementeazd societatea in toate aspectele
acesteia qi in conformitate cu programele qi politicile nalionale si europene,

- Intensiflcarea relaliilor de parleneriat dintre institutiile de invdtdmAnt si alti
actori sociali;

- Promovarea ideii de voluntariat qi creqterea numdrului de voluntari care

actioneazd, in spiritul educa{iei civice;
- Facilitarea accesului cetdfenilor la servicii de consultan{d in vederea

dezvoltlrii spiritului antreprenorial Ei a dezvoltdrii carierei;
- Conqtientizarea necesitAlii de implicare a cetdfenilor in procesul de luare a

deciziilor la nivel comunitar;
- Creqterea implicarii cetdlenilor in organizarea de proiecte ;i activitali

extracurriculare de educafie civicS:
- Spriiinirea cercetdrii multidisciplinare qi a iniliativelor educa{ionale

inovatoare;
- Promovarea educafiei civice si a cunoqtinfelor despre administralia publicd

localS in vederea dezvoltdrii capacitdlii de interac[iune cetSlean
administralie in Craiova.

- Dezvoltarea unei atitudini civice, cu privire la protec{ia mediului
- Implicarea directd a comunitAtii in solu{ionarea problemelor de mediu

(indiferent de aria tematicf, - apl, aer, sol, energie, transporturi, habitate
etc.), in contextul dezvoltarii durabile.

- Implicarea comunitatii in solu{ionarea problemelor de mediu
- Promovarea qi facilitarea apropierii de naturd prin activitAti de agrement in

acord cu principiile ecologice qi tehnologiile de tip Smart City



B. Domeniul Culturl
Obiective:

- Sporirea accesului la culturd pentru societatea civild, indiferent de v6rstd,

prin promovarea patrimoniului cultural, a turismului cultural;
- Creqterea vizibilitalii cultural-turistice a Craiovei Ei promovarea valorilor

culturale din Craiova prin intermediul proiectelor qi ac{iunilor culturale din
domeniul artelor vizuale, artelor spectacolului, filmului qi culturii scrise.

asigur6nd creatorilor oportunitatea de a-Ei face cunoscutd opera;

- Promovarea tradiliilor qi obiceiurilor populare specifice zonei gi

Municipiului Craiova;
- Promovarea produselor culturale of-erite de organizalii Ei institulii in

domeniul cultural, in rdndul diverselor categorii de populalie din municipiu.
- Creqterea gradului de consum al culturii scrise de cdtre cet[feni si

dezvoltarea posibilitafii de auto exprimare artisticd gi culturald a cetdlenilor.
- Creqterea nivelului de informare a cetdtenilor cu privire la tradifie. istorie"

qtiinf6, arId.
- Incurajarea creatiei qi producliei afiistice, promovarea acestor creatii in

cadrul comunitdlii locale.
- Promovarea dialogului intercultural, a diversit6fii qi toleran{ei culturale

interetnice
- incuraiarea iniliativelor experimentale. inovatoare, originale
- Dezvoltarea cooperdrii locale, nalionale qi internafionale. in domeniul

cultural Ei al turismului cultural
- Suslinerea mobilitSlii creatorilor gi a produselor culturale.
- Creqterea implicdrii cetdfenilor in organizarea de proiecte qi activitali extra

curriculare;
- Dezvoltarea ofertei locale privitoare la oporlunitatile de petrecere a timpului

liber al cetd{enilor din Craiova.
Printre ariile tematice eligibile din domeniul culturd sunt urmdtoarele: Arlele
spectacolului (concerte, spectacole, recitaluri, festivaluri, evenimente gen street

food, street delivery, tdrguri etc.), Patrimoniu cultural material qi imaterial, Arte
vizuale (fiIm. picturd, sculpturd, arte decorative, foto/video, show-uri multimedia,
proiecfii laser qi video-mapping etc.), Arhitecturd qi design" Educa{ie culturald,

Proiecte editoriale/literare. Fonduri de mobilitate si/sau formare prof'esionala in
domeniul cultural etc.

C. Domeniul Asistentl sociali
Obiective:

Stimularea contribuliei sectorului non-profit la includerea social6. reducerea

sdrdciei si integrarea efectivf, pe piafa muncii a grupurilor social vulnerabile
din Craiova.
imbundtafirea gradului de conqtientizare a cetdfenilor din Craiova cu privire
la drepturile qi obliga{iile acestora legate de accesul la serviciile sociale de

bazd qi la alte dimensiuni ale asistenfei sociale
Creqterea gradului de acceptare qi incluziune sociald in viata societdtii a



persoanelor vulnerabile care provin din medii dezavantajate social
- Implementarea unor activitali precum: dialogul social, parteneriatul public-

privat, participarea, informarea, voluntariatul qi incurajarea partenerilor
sociali (angajatori qi companii) de a da dovada de responsabilitate socialS,
astf-el incdt prin angaiamentul lor qi ac{iuni comune, in parteneriat, sd

contribuie la echitate social6, inserfia profesionala a tinerilor de 18 ani care
plrlsesc instituliile de ocrotire, si integrarea acestora in viafa sociald etc.

- Schimbarea mentalitatii comunitalilor locale, a opiniei publice cu privire la
situafia persoanelor aflate in situalii de risc social.

- Prevenirea consumului de droguri qi reducerea influenfei factorilor de risc,
conform obiectivelor prevdzute in Planul de Acliune 2018-2020 pentru
implementarea Strategiei Nafionale Antidrog conform (HG 78412013).

NotI:
La Domeniul Asisten{d sociald nu pot aplica asocia{iile si fundatiile romdne cu
personalitate juridic6, care au beneficiat sau beneficiazd de subventie conform
Legii nr. 3411998 privind acordarea unor subvenfii asociafiilor qi lundafiilor
romdne cu personalitate juridicd, care infiinfeazd qi administreazd unitdli de

asistenfd sociald pentru anul bugetar in curs la momentul aplicarii pentru finanfare
conform Legii 3 50 12005 .

I.5.3. Alocarea financiard pusl la dispozilie de cdtre Consiliul Local Municipal
Craiova" pe domenii, va fi stabilitd anual, prin Hotdr6re a Consiliului Local, in
cadrul bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul respectiv.
In cazul in care, pentru unul sau mai multe domenii nu se depune nici un proiect
sau se depun numai proiecte neeligibile sau valoarea acestora nu acoperd sumele
alocate, Autoritatea finanlatoare iqi rezewd dreptul de a redistribui aceste fonduri
domeniilor pentru care existd proiecte eligibile.
Valorile urmdtoare, minimd qi maxim6, se aplica finanldrilor nerambursabile
pentru proiecte individuale care pot fi finan{ate in cadrul programului:

Proiectele depuse pot avea orice valoare cuprinsi intre valoarea minimd de

finan(are per proiect qi valoarea maximd de finanlare per proiect.

I.5.4 Direcfiile prioritare de activit5(i vor fi stabilite de Autoritate in fiecare
an, in cadrul anun{ului de participare.

Exemple de directii prioritare
- Evenimente pentru perioada estivald (aprilie-octombrie) care sd se

desfdqoare in Centrul Vechi al Municipiului Craiova, Teatrul de Vard din
Parcul Nicolae Romanescu, Water Park qi in spa{ii neconvenfionale (parcuri,

Nr.
crt.

DOMENIUL DE
ACTIVITATE FINANTAT

VALOARE MINIMA
FINANTARE

SOLICITATA/PROIECT

VALOARE MAXIMA
FINANTARE

SOLICITATA/PROIECT
I Educatie civicd si Mediu 5.000 lei 25.000 lei
2 CulturS 25.000 lei 75.000 lei
1
J Asistentd social5 5.000 lei 25.000 lei



cafiiere, piefe) de genul: proiecliilfestivaluri de filme, animafie stradal5,
concerte/festivaluri de jazz, folk, rock, dance etc. teatru comunitar/stradal,
dans stradal, spectacole cu minoritdli, f-estivaluri culinare/de etc.

- Evenimente tip street art - picturd pe asfalt, pe cl6diri, pe calcane, street
delivery, street food. etc.

- Evenimente ce au loc pe strad[, in parcuri, etc.: ateliere interactive pentru
copii, zone de relaxare, tdrguri handmade, proiecfii de filme" proiecfii laser
qi/sau video-mapping, show-uri multimedia, perfbrmance-uri artistice, etc.

- TArgul de Craciun'. organtzarea spectacolelor din cadrul TArgului de Crlciun
de genul spectacole de colinde, animafie stradalS cu specific de Crdciun, cu
personaje pentru copii, musical-uri, teatru pentru copii, etc.; organizarea
atelierelor interactive pentru copii de tipul c[su{a lui Moq Cr[ciun, ateliere
hand made, ateliere de ceramicS, etc.; conceplia unui decor unitar pentru
amenaiarea localiei de tipul: poartd de intrare in oraqul lui Moq Crf,ciun,
obiecte de sezon care sd se incadreze intr-o temd specificd, etc.

- Evenimente ce au componente smart citiy/green city.
Tipurile de activitdli enumerate mai sus, stabilite de Autoritate, sunt considerate
prioritare, beneficiind de un punctaj suplimentar in evaluare - vezi Criterii de
selec{ie, pct. V.7.

I.6. Activitlti eligibile pentru fiecare domeniu

ActivitAtile eligibile contribuie la indeplinirea unuia sau mai multor obiective
generale ale programului de finanlare gi pot sd ia forma, frrd a se limita la aceste
exemple, unor manifestdri precum:
- ateliere, tdrguri, expozilii, spectacole, festivaluri, simpozioane etc., activitafi cu
caracter educafional, intervenfii culturale, programe de formare, studii, reziden{e
artistice. tunree etc.

Activitlfi eligibile pentru Domeniul Educa{ie CivicI qi Mediu:
o Organizarea de diverse activit5ti educational-recreative qi cu caracter civic

precum urmdtoarele. dar IEra a se limita la: concursuri, dezbateri,
manifestdri artistice, competitii pe diverse domenii etc

o Organizarea de campanii de informare si promovare pe teme de educafie
civic6, inclusiv prin intermediul canalelor media sau cu ajutorul serviciilor
qi produselor promofionale, activit5ti de instruire, consiliere, training ou
invitarea de specialiqti in domeniu;

o Organizarea de seminarii" conferinfe, dezbateri publice;
o Activita{i specifice voluntariatului gi centrelor de voluntariat care actleazh

in domeniul educafiei civice;
. Elaborarea de studii, planuri. broquri privind educalia civic-ecologicd.

colectarea selectiv6;
o Organizarea de activitafi care promoveazd egalitatea de sanse, cunoaqterea

qi respectarea norrnelor morale, a normelor civice, cunoaqterea drepturilor qi

indatoririlor de cetd{eni europeni in scopul conviefuirii armonioase cu
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semenii:
. Organizarea de activitali de educare in domeniul protecliei mediului,

campanii de responsabilizare pe tema colectlrii colective a deqeurilor.
amenajarea spaliilor verzi din cadrul asocialiilor de proprietari

o ActivitAli de igienizarc a spaliului verde, derularea de activitd{i recrea{ionale
qi creative in naturf,, plantdri de copaci, etc.

o alte activitati considerate relevante pentru domeniul educa{iei civice si

mediului.

Activitlfi eligibile pentru Domeniul Culturi
. Organizarea de diverse evenimente precum, dar fhrd a se limita la, t6rguri.

expozilii, vernisaje, spectacole, simpozioane, manifbstdri cu relevanfd in
artele spectacolului, recitaluri, concursuri. concerte" t-estivaluri cu specific
cultural, alte acfiuni cultural-artistice qi de impact comunitar precum
concerte, show-uri, rezidenle artistice etc.;

. Aparitii editoriale despre Craiova, care promoveazd istoria, patrimoniul gi

cultura municipiului;
. Realizarea, tipdrirea, producfia produselor de informare in mass-media,

social media etc. qi/sau realizarea, tipdrirea, produclia produselor de

promovare a acfiunilor/evenimentelor din domeniul cultural propuse in
cadrul proiectului:

. Organizarea de evenimente pentru ocrotirea traditiilor ;i intdrirea identitAtii
nalionale Ei a minoritalilor locale:

. Organizarea de rezidenfe artistice, dedicate artiqtilor (plastici, foto, video
etc.);

o Activitali de plstrare qi promovare a patrimoniului qi culturii locale, in
concordanjd cu valorile nalionale qi internafionale.

o Activitati de promovare a turismului local pe plan nafional qi european
. Scoli de vard culturale qi alte programe culturale, desfdqurate in Municipiul

Craiova;

Activiti{i eligibile pentru Domeniul Asistenfi Sociall
o Consiliere, instruire qi alte fbrme de asisten!5 pentru persoane in vdrstd

aflate in situa{ii de dependinfd, persoane fErI addpost, tineri care au renun{at
la qcoald sau au plecat din centrele de ocrotire, tineri din grupuri social
vulnerabile cu perfbrmanfe remarcabile, femei singure cu copii. persoane cu

dizabilitali, persoane dependente de alcool. persoane dependente de droguri
qi alte persoane aflate in situatii dificile si/sau cele care trdiesc in sirdcie
extremS.

o Organizarea de diverse activitali sociale cu caracter educativ precum
urmdtoarele, dar fdrd a se limita la: concursuri, dezbateri, simpozioane,
manif-estdri arlistice, competitii pe diverse domenii etc., adresate populafiei
din grupurile vulnerabile;

o Consiliere gi spriiin pentru parinfii copiilor aflafi in situalii qcolare limitd, cu
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risc de abandon qcolar;

o Organizarea de activitali recreative qi de creqtere a interesului qi

compofiamentului social la copiiiprovenili din familii defavorizate social:
o Editare tipdrituri infbrmative, realizarea, tipdrirea, producfia produselor de

inlormare in mass-media, social media etc. qi/sau realizarea, tipdrirea.
produclia produselor de promovare a acfiunilor/evenimentelor din domeniul
social:

o Organizarea de activita{i de educare a parinfilor, familiilor extinse care

trdiesc in medii dezavantaiate, in vederea dob6ndirii de competenfe,
deprinderi de ingrijire a copiilor adaptate noilor principii psihopedagogice;

o Organizarea de intdlniri qi dezbateri in vederea participarii qi colaborarii
intre factori implica{i in domeniul social.

I.7. Clarificiri

L7.1. in conformitate cu art.23 din Legea 350/2005 orice persoand fizicd sau

persoan[ juridicd fbrl scop patrimonial care a ob{inut, in condiliile prezentului
regulament, un exemplar al documentafiei pentru elaborarea qi prezentarea

propunerii de proiect are dreptul de a solicita qi de a primi clarific6ri din parlea

autoritd{i i finan!atoare.
1.7.2. Autoritatea finanlatoare are obligalia de a transmite rdspuns la orice

solicitare de clarificdri, dar numai la acele solicitAri primite cu cel pulin 6 zile

inainte de data limita pentru depunerea propunerilor de proiect.
I.7.3. Autoritatea finanfatoare are obligalia de a transmite rdspunsul la solicitArile
de clarificdri cu cel pufin 4 zlle inainte de data limita pentru depunerea

propunerilor de proiect.
I.7.4. Autoritatea finanlatoare are dreptul de a completa din proprie iniliativS, in
vederea clarificdrii. documentafia pentru elaborarea qi prezentarea oferlei qi este

obligata sd comunice in scris tuturor solicitanlilor orice astfel de completare, cu cel

pufin 4 zile inainte de data limitd pentru depunerea propunerilor de proiect.

I.8. lnformare publici qi transparen(5 decizionali

Procedurile de planificare qi executare a plafoanelor fondurilor destinate finan![rii
nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finanfare
nerambursabilf,, contractele de finanfare nerambursabild incheiate de autoritatea

finanfatoare cu beneficiarii, precum qi rapoartele de execulie bugetard privind
finanfarile nerambursabile constituie infbrmafii de interes public, potrivit
dispoziliilor Legii nr. 54412001 privind liberul acces la informaliile de interes

public. Prezentul Regulament urmeazd procedurile impuse de Legea nr. 350/2005

precum qi de Lege a nr. 5212003 privind transparenla decizionald in administra{ia
publica.
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CAPITOLUL II: PROCEDURA DE DEPUNERE A PROIECTELOR

CALENDARUL PROCEDURII

Calendarul campaniei va fi publicat pe platforma online qi va cuprinde urmdtoarele

informafii:
1. perioada de depunere a proiectelor;
2. data qedinlei de deschidere a proiectelor la care pot parlicipa qi solicitanlii

in cadrul cdrei se va efectua conformitatea administrativa;
3. perioada in care Comisia de evaluare va analiza proiectele depuse 9i va

solicita, in cazul in care considerd necesar, clarificdri aplicanlilor;
4. data afiqdrii/publicarii Listei cu proiecte eligibile qi Lista proiectelor

respinse in urma veriflcarii conformitdlii administrative qi a finalizarii
etapei de clarificiri;

5. perioada in care cetdfenii vor vota proiectele eligibile;
6. data afiqarii/publicarii Listei finale cu proiecte cdqtigdtoare qi a celor

respinse.

Modalitatea de depunere a proiectelor:

L Proiectele se depun prin sistem online de colectare gi votare, in perioada

stabilita qi comunicatd pentru inscrierea proiectelor'
2. Pe platforma online va fi afiqatd in timp real lista actuahzatd cu toate

proiectele depuse;
3. Pentru depunerea unui proiect vor fi completate urmdtoarele infbrmatii

(cuprinse in fiqa de proiect):
a) Denumirea solicitantului
b) Titlul proiectului:
c) Domeniul in care se inscrie proiectul

. se va specifica domeniul in care se inscrie proiectul.

. dacd propunerea poate fi incadratd in mai multe domenii, deponentul

trebuie sd opteze pentru domeniul pe care il considerl cel mai

potrivit/relevant/preponderent.
d) Obiectivul general al proiectului
e) Durata estimatl a Proiectului
t) Beneficiarii direcfi ai proiectului
g) Valoarea solicitati a finan{irii nerambursabile
h) Documente ataqate conform punctului II.8 (Menliondm cd aceste

informalii nu vor fi vizibile pe platforma online ci strict pentru

evaluarea in cadrul Comisei de evaluare)

4. Toate propunerile de proiecte se vor depune online pe sistemul online de

colectare qi votare.

Informa{iile completate la punctele a-g vor fi publicate pe platfbrma online

si vor fl de referinfd pentru deparlajarea proiectelor qi exprimarea opfiunii de vot

din parlea cetf,lenilor.
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II.1. Pentru solicitanlii care nu defin semnatura electronica qi doresc s[ depun[
proiectele in format fizic, men{iondm cd documentafia de solicitare a finantdrii se
va depune in doul exemplare indosariate separat (l original qi I copie) precum qi

in format electronic (pe suport magnetic) la registratura Primdriei Craiova, cu
sediul in Craiova, str. A.l. Cuza nr. 7. introduse intr-un plic sigilat, insoliti de o
adresd de inaintare pe care s[ se men{ioneze urmdtoarele informatii:
- Denumirea aplicantului
- Domeniul proiectului
- Titlul proiectului
- Date de contact (telefon. fax. e-mail)
- Menfiunea ,.A nu se deschide inainte de sesiunea de evaluare a proiectelor din
data de. ..........."

Precizdm cd informafiile minimale din figa de proiect de mai sus vor fi
urcate pe platforma online dupl Eedinla de deschidere pentru a intra qi acestea in
procedura de votare din parlea cetdfenilor.
I1.2. Data limit[ pentru depunerea propunerilor de proiecte este in termen de 30 de

zile de la publicarea anunlului de participare, cu posibilitatea reducerii termenului
la 15 zile, din motive temeinic.justificate.
II.3. Autoritatea finan{atoare are dreptul de a prelungi termenul de depunere a

propunerilor de proiect, cu condilia comunicarii in scris a noii date limita de

depunere a propunerilor de proiect, cu cel pufin 6 zile inainte de expirarea
termenului inilial, cdtre toli solicitanlii care au primit, in condiliile Legii nr.

350/2005. un exemplar al documenta{iei pentru elaborarea qi prezentarea

proiectului.
II.4. Documentafia va fi intocmit[ in limba romAn[.
II.5. Propunerea de proiect are caracter ferm Ei obligatoriu din punct de vedere al

conlinutului qi trebuie sI fie semnat5, pe propria rdspundere, de cdtre solicitant sau

de cStre o persoana imputernicita legal de acesta.

II.6. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) qi va rdmdne f-erm pe

toatd durata de indeplinire a contractului de finan{are nerambursabila.
11.7. in vederea organizarii competitiei de selecfie. pentru a primi finantare,
documenta[iile prevazute la arI. II.8. qi art. II.9. din prezentul capitol se vor depune
in termenul stabilit de cdtre autoritatea finanlatoare prin anunlul de participare.

II.8. Documenta{ia solicitan{ilor persoane juridice va con}ine actele prevdzute
mai jos, cu menfiunea cd pentru proiectele depuse in format fizic, documentele
trebuie numerotate" semnate qi qtampilate pe fiecare pagind:

Documentul Nr. anexa

Formular de Cerere de Finantare Anexa I (model atasat)

Bugetul de venituri si cheltuieli. surse de flnantare Anexa 2 (model atasat)

CV-urile echipei de proiect Anexa 3 (model ataqat)
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Dovada existentei surselor de cofinan{are (minim l0%
din valoarea totala a finanfarii)

-contracte de sponsortzar e;

-alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor
te(i;

-document financiar emis de cdtre o institulie bancara,
din care sd rezulte definerea disponibilitalilor baneqti
reprezentdnd cota proprie de finan{are a solicitantului;

Anexa 4

Declarafia consiliului director al organizaliei fbrl scop
lucrativ solicitante, din care sd reiasi cd orgamza{ia nu
are obliga{ii restante cdtre alte persoane ftzice sau

iuridice ori bunuri urmdrite in vederea executdrii silite:

Anexa 5

Actu
fisca.
solic

constitutiv, statutul gi certificatul de inregistrare
d, actele doveditoare ale sediului orgamza\rer
tante si actele aditionale, dupd caz

Anexa 6

Situaliile financiare anuale la data de 3l decembrie a
anului precedent depunerii de proiecte. inregistrate la
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Craiova;

Anexa 7

Certificate fiscale din care sd rezulte cd solicitantul nu are
datorii cdtre stat si bugetul local

Anexa 8

Declara{ie privind neincadrarea in situafiile prevdzute la
art.2l din Leeea 35012005

Anexa 9

Declarafie pe propria rdspundere conform art. 12, alin. 3
din Legea nr. 350/2005

Anexa l0

Alte documente considerate relevante de cdtre solicitant
(daca este cazul)

Anexa l1

Identificare financiard cont bancar Anexa l5 (model atasat)

Declarafie de impa(ialitate Anexa 16 (model ataqat)

La dosar se vor atasa si urmltoarele documente necompletater (modele)

Contract de finantare nerambursabild Anexa 12 (model atasat)

Raport (tehnic si financiar) Anexa l3 (model atasat)

Cerere de platd Anexa l4 (model atasat)

Prezentarea documentelor de mai sus reprezintd cerin(i miniml de calificare
solicitata de autoritatea f-rnanfatoare solicitanfilor. In cazul in care la verificarea
conformitdlii administrative se constatf, lipsa a mai mult de 3 documente,
propunerea este respinsd din oficiu, fard a mai trece prin faza de evaluare. in acest

caz solicitantului i se trimite o scrisoare de respingere cu precizarea motivelor
respingerii. Aceastd prevedere nu este valabild in cazul Anexei 10 din tabelul de

mai sus lipsa acesteia duc6nd la excluderea solicitantului din procedura de oblinere
a finantdrii.

1 Aceste documente vor fi semnate 9i gtampilate pe fiecare pagini de cdtre reprezentantul solicitantulur sau de
imputernicit, la fel ca restul documentelor proiectului (conform 11.8.), demonstrandu-se astfel acceptarea formatului
standard de contract gi anexelor acestuia, care se va incheia in cazul acordirii finan!5rii nerambursabile.

14



II.9. Documentafia solicitan(ilor persoane fizice va confine utmdtoarele acte:

Prezentarea documentelor de mai sus reprezintd cerin{i miniml de calificare
solicitatd de autoritatea finanlatoare solicitanlilor. In cazul in care la veriflcarea

confbrmitalii administrative se constatd lipsa a mai mult de 3 documente,

2in cazul solicitantilor care depun proiectele in format fizic, aceste documente vor fi semnate 9i gtampilate pe fiecare

pagini de cdtre reprezentantul solicitantului sau de imputernicit, la fel ca restul documentelor proiectului (conform

it.8l;, Oemonstr6ndu-se astfel acceptarea formatului standard de contract 9i anexelor acestuia, care se va incheia in

cazul acordirii finanlirii nerambursabile.
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Documentul Nr. anexa

Formular de Cerere de Finantare Anexa 1 (model atasat)

Bugetul de venituri si cheltuieli, surse de finantare Anexa 2 (model atasat)

V-ul coordonatorului de proiect Anexa 3 (model ataqat)

Dovada existentei surselor de cofinan{are (minim l0%
din valoarea totala a finanlIrii):

-contracte de sponsorizare;
-alte fbrme de sprijin financiar f-erm din parlea unor

ter[i;
-document flnanciar emis de catre o institutie bancara,

din care sf, rezulte definerea disponibilitAtilor baneEti

reprezentdnd cota proprie de finantare a solicitantului:

Anexa 4

Declaralia persoanei fizice din care sd reiasd cA aceasta

nu are obligalii restante cdtre alte persoane fizice sau

iuridice ori bunuri urmdrite in vederea executdrii-silite;

Anexa 5

Certificate fiscale din care sd rezulte cE solicitantul nu are

datorii cdtre stat si bugetul local
Anexa 8

Declara{ie privind neincadrarea in situafiile prev[zute la

art.2l din Legea 350/2005

Anexa 9

Declarafie pe propria rdspundere conform art. 12, alin. 3
din Legea nr. 350/2005

Anexa l0

Alte documente considerate relevante de cdtre solicitant
(daca este cazul)

Anexa I I

Extras de cont emis de cdtre o institufie bancarf, prin care

sa se confirme numf,rul de cont al solicitantului,
mentionat in cererea de finantare

va deveni Anexa l5

Declarafie de impa(ialitate Anexa 16 (model ataqat)

Copie a actului de identitate al solicitantului Anexa 17

La proiect se vor ata$a si urmltoarele documente necompletate2 (modele)

Contract de fi nan{are nerambursabild Anexa l2 (model ataqat)

Raport (tehnic si financiar) Anexa l3 (model atasat)

Cerere de platl Anexa l4 (model ataqat)



propunerea este respinsA din oficiu, lard a mai trece prrn faza de evaluare. in acest

caz solicitantului i se trimite o scrisoare de respingere cu precizarea motivelor
respingerii. Aceastd prevedere nu este valabil[ in cazul Anexei l0 din tabelul de

mai sus lipsa acesteia ducAnd la excluderea solicitantului din procedura de oblinere
a finanfarii.

II.l0. in cererea de finan{are - Anexa 1, solicitanlii trebuie sd descrie explicit
urmdtoarele elemente:

. obiective

. identifi carea principalelor constrAngeri qi necesitS{i din zona fintf,

. grupul finta qi beneficiarii
o activitdlile gi graficul de realizare al acestora
. rezultatele preconizate qi cuantificarea lor
o metodologia utilizata pentru desfdgurarea activitdfilor, inclusiv modalitati de

evaluare internd
. echipa propusd pentru implementarea proiectului
. descrierea solicitantului gi a partenerilor (resurse proprii. personal,

experienld similard) qi rolului acestora, dacd este cazul
. resursele necesare qi modul de asigurare a acestora

o experienta anterioard a solicitantului privind implementarea proiectelor
finanlate din fonduri europene, guvernamentale sau din bugetele locale,

sus{inut[ de acte doveditoare
. experienta relevantd a echipei de proiect, dovedita cu copii dupa

cerlificdri/diplome/alte acte doveditoare qi disponibilitatea acesteia pe durata

implementdrii
o estimarea impactului proiectului qi durabilitatea acestuia

CAPITOLUL III: ORGANIZAREA $I FUNCTIONAREA COMISIEI DE
EVALUARE $I SELECTIE $I A COMISIEI DE SOLUTIONARE A
CONTESTATIILOR

A. COMISIA DE EVALUARE SI SELECTIE

III.A.l. Evaluarea qi seleclia solicitarilor se va face de cdtre o comisie de evaluare

qi selecfie numitd prin Dispozilie de Primar.
IILA.2. Comisia de evaluare qi selec{ie, numita prin dispozilia Primarului este

formatf, dintr-un numir de 6 persoane. dintre care I secretar frrd drept de vot.

III.A.3. Preqedintele comisiei" prin secretarul acesteia, va asigura convocarea qi

prezenla membrilor comisiei, in termen de maximum 5 zile de la data comunicdrii

de cdtre secretarul comisiei a problemelor a clror rezolvare este de competenfa

comisiei.
III.A.4. Membrii Comisiei de evaluare ;i selecfie se intrunesc in qedinfe,

anahzeazd si evalueazd proiectele depuse de solicitan{i, stabilesc punctajul pentru

fiecare proiect analizat qi evaluat in baza criteriilor prevdzute in prezentul
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Regulament gi aprobd punctaiul final al proiectelor, dupd frnahzarea procedurii de

votare din parlea cetafenilor.
IILA.5. Modul de lucru al comisiei de evaluare qi seleclie este stabilit de comun

acord intre membrii acesteia. Membrii Comisiei de evaluare ;i selec{ie au dreptul
de a analiza qi evalua documentele depuse in mod individual qi/sau in qedinle

comune.
III.4.6. Secretarul comisiei va inainta in scris qi pe mail la adresele stabilite de

comun acord cu preqedintele comisiei.
III.A.7. Secretarul comisiei nu are drept de vot.
III.A.8. Fiecare membru al comisiei va semna o declaratie de confidentialitate si

imparlialitate.

B. COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

lll.B.1. Comisia de solufionare a contestafiilor numitd prin Dispozilia Primarului
este formata din 6 persoane. dintre care I secretar tErd drept de vot. Preqedintele

comisiei, prin secretarul acesteia, va asigura convocarea Ei prezen{a membrilor
comisiei, in vederea solulionarii contestafiilor depuse.

IILB.2. Membrii Comisiei de solu{ionare a contestafiilor vor analiza aspectele

invocate de cdtre contestatari, coroborate cu informa{iile cuprinse in grilele de

evaluare intocmite pentru respectivele proiecte de cdtre membrii comisiei de

evaluare gi selecfie qi vor dispune cu privire la modalitatea de respectare a

procedurii privind organizarea qi desfbEurarea selecfiei de of-erte. dar qi la
recalcularea punctaielor obfinute, dacd este cazul.
IILB.3. Contestafiile se depun in termen de 3 zile calendaristice de la data aducerii

la cunoqtinfa solicitanfilor a rezultatului selecfiei. Contestafiile se solu{ioneazd prrn
verificarea tuturor documentelor depuse in termen de cel mult 5 zile lucrdtoare de

la primirea contestafiilor qi, eventual, prin recalcularea punctajelor ob{inute, dacd

este cazul. Rezultatele vor fi consemnate si comunicate in scris solicitantilor de

cdtre secretarul comisiei.
III.B.4. Modul de lucru al comisiei de solufionare a contestafiilor este stabilit de

comun acord intre membrii acesteia. Membrii Comisiei de solu{ionare a

contesta{iilor au dreptul de a analiza qi evalua documentele depuse in mod

individual si/sau in qedinle comune.
III.B.5. Fiecare membru al comisiei va semna o declaratie de confidentialitate gi

imparlialitate.
III.B.6. Pe parcursul desfrqurdrii procedurii de evaluare Ei seleclie, membrii
comisiei de evaluare qi seleclie qi membrii comisiei de solu{ionare a contesta{iilor
au obliga{ia de a pSstra confidenfialitatea asupra oricdror informa{ii prezentate de

cdtre solicitan{i, precum qi asupra procesului de analizd si evaluare'

CAPITOLUL IV: PROCEDURA EVALUARII $I A SELECTIONARII
PROIECTELOR

IV.l. Documentafiile de solicitare a finan{drii vor f'r comunicate de urgentd, pe
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masura inregistrdrii, secretariatului comisiei de evaluare qi selecfie. Documentafiile
inregistrate dupa termenul limita corespunzator sesiunii de finanlare vor fi
inregistrate qi consemnate in Procesul verbal dar nu vor intra in etapa de verificare
formald Ei de evaluare.
IV.2. Documentatia de solicitare a finantdrii este analizatd, de cltre membrii
comisiei de evaluare qi seleclie in termenul stabilit prin anunful de participare qi va
fi notatl potrivit criteriilor de evaluare prevdzute la punctul V.7.
IV.3. Comisia de evaluare gi seleclie inatnteazd, procesul verbal de stabilire a
proiectelor cAgtigltoare a procedurii de selecfie Serviciului Imagine qi Direcliei
Economico-Financiare din cadrul Primdriei Craiova.
IV.4. Rezultatul selec{iei precum qi fondurile propuse a fi alocate vor fi
comunicate pe site-ul Primdriei de cdtre secretarul comisiei, conform calendarului
procedurii, de la capitolul II.

CAPITOLUL V: CRITERIILE DE ACORDARE A FINANTARILOR
NERAMBURSABILE

V.1. In vederea oblinerii finanldrii nerambursabile. fiecare propunere de proiect va
fi evaluatd in funclie de o serie de criterii de verificare formald (administrativa)
precum cele precizate la punctul V.2. Ei ulterior de un set de criterii de evaluare ;i
selecfie. precum cele precizate la punctul V.7.
V.2. Vor fi supuse evaludrii numai solicitdrile care intrunesc criteriile de verificare
fbrmald (administrativd) a cererii de finanfare. Verificarea formald se face la
deschiderea proiectelor qi se referd la urmdtoarele aspecte qi documente:

A. Pentru solicitanfi persoane juridice

Documentul Nr. anexa DA NU
Proiectul pe suport electronic existd
Proiectul este numerotat, semnat qi qtampilat pe fiecare
naeind de cdtre reprezentantul solicitantului
Bugetul proiectului este exprimat in lei qi suma solicitatd este

intre minimul si maximul alocat fieclrui domeniu
Cererea de finantare Anexa 1

Bugetul de venituri si cheltuieli, surse de finan1are, nota de

fundamentare
Anexa 2

CV-urile echipei de proiect Anexa 3

Dovada existenlei surselor de cofinanfare (minim 10% din
valoarea totala a finantarii):
- contracte de sponsorizare
- alte forme de spriiin financiar ferm din parlea unor te(i;
- document financiar emis de cdtre o institulie bancard. din
care sd rezulte definerea disponibiliffitilor baneqti
reprezentAnd cota proprie de finantare a solicitantului;

Anexa 4

Declaratia consiliului director al organizatiei fbra scop Anexa 5
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lucrativ solicitante, din care sd reiasd cd organizalia nu

obligalii restante c[tre alte persoane frzice sau juridice
bunuri urmdrite in vederea executdrii silite:

are

ori

Actul constitutiv, statutul qi certificatul de inregistrare fiscald,
actele doveditoare ale sediului organizaliei solicitante qi

actele aditionale, dtpd. caz

Anexa 6

Situafiile financiare
precedent depunerii
Finanlelor Publice
persoanelor iuridice

anuale la data de 3l decembrie a anului
de proiecte. inregistrate la Administra{ia
a municipiului Craiova (cu excepfia

infiintate in anulin curs);

Anexa 7

Cerlificate fiscale din care sd rezulte cd solicitantul nu are

datorii cdtre stat si bugetul local
Anexa 8

Declaratie privind neincadrarea in situaliile prevdzute la art.
2l din Lesea 350/2005

Anexa 9

Declarafie pe propria rhspundere conform art. 12, alin. 3 din
Lesea nr. 350/2005

Anexa l0

Contract de finantare nerambursabild Anexa 12

Raport (tehnic si financiar) Anexa l3
Cerere de plata Anexa 14

Identificare financiard cont bancar Anexa l5
Declaratie de impartialitate Anexa l6
Solicitantul este elieibil?
Partenerii sunt elisibili?

B. Pentru solicitanfi persoane fizice

Documentul Nr. anexa DA NU
Proiectul pe suporl electronic existd
Proiectul este numerotat, semnat qi qtampilat pe fiecare

oasinS de cltre reprezentantul solicitantului
Bugetul proiectului este exprimat in lei qi suma solicitatd este

intre minimul si maximul alocat fiec[rui domeniu
Cererea de finantare Anexa I
Bugetul de venituri qi cheltuieli, surse de finanfare, nota de

fundamentare
Anexa 2

CV-ul coordonatorului de proiect Anexa 3

Dovada existenfei surselor de cofinanfare (minim l0% din
valoarea totala a finan{drii):
- contracte de sponsortzare'.
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor te(i;
- document financiar emis de citre o institufie bancard, din
care sd rezulte de(inerea disponibilitdtilor bdneqti
reprezentdnd cota proprie de finantare a solicitantului;

Anexa 4

Declaratia persoanei flzice din care s5 reiasl cd aceasta nu are Anexa 5
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obligafii restante cdtre alte persoane frzice sau juridice ori

bunuri urm[rite in vederea executarii silite:
Certificate fiscale din care sd rezulte cd solicitantul nu are

datorii cdtre stat si bugetul local
Anexa 8

Declarafie privind neincadrarea in situafiile prevdzute la art.

2l din Legea 35012005

Anexa 9

Declaralie pe propria rdspundere conform arr. 12, alin. 3 din
Lesea nr. 350/2005

Anexa 10

Contract de finanfare nerambursabild Anexa 2

Raport (tehnic si financiar) Anexa a
J

Cerere de platd Anexa 4

Extras de cont emis de cdtre o
se confirme num6rul de cont
cererea de finantare

institu{ie bancard prin care sd

al solicitantului, mentionat in
Anexa l5

Declaratie de impartialitate Anexa l6
Copie a actului de identitate al solicitantului Anexa 17

Solicitantul este elieib l?

Parlenerii sunt eligibil I

Prezentarea documentelor de mai sus reprezint[ cerinfl minimi de calificare
solicitatd de autoritatea finanfatoare solicitanfilor. In cazul in care la verificarea

confbrmitalii administrative se constatd lipsa a mai mult de 3 documente,
propunerea este respinsd din oficiu, fErd a -ii t.... prin faza de evaluare. in acest

caz solicitantului i se trimite o scrisoare de respingere cu precizarea motivelor
respingerii. Aceastd prevedere nu este valabild in cazul Anexei 10 din tabelul de

mai sus lipsa acesteia ducAnd la excluderea solicitantului din procedura de oblinere

a finanfdrii.

V.3. Toate cererile selecfionate in urma verificdrii criteriilor de verificare formal5
(administrativd) sunt supuse evaludrii. La acordarea punctatului vor fi considerate

ca prioritare:
o Proiectul se incadreazd in una dintre cele patru direc(ii prioritare stabilite la

punctul I.5.4 din prezentul Regulament.
o Relevanta proiectului propus, pentru nevoia identificata, la nivel local;
. Gradul de implicare si conlucrare cu al{i actori (organiza\ii si/sau institulii)

in proiect;
. Claritate qi realism in alcdtuirea planului de acfiune:
o Claritatea, relevanta Ei corelarea bugetului cu activitd{ile propuse.

V.4. Criteriile specifice de evaluare tehnicd qi financiara (criteriile de selec{ie qi

cele de acordare) sunt cele stabilite la cap. V.7.;
V.5. Nu sunt supuse evaludrii programele ori proiectele af'late in una dintre
urmdtoarele situalii:
a) documentafia prezentatd este incompleta (confbrm ar1. II.8) qi nu respectd

prevederile art. I.4.8. din capitolul I Ei punctul II.7. din capitolul II;
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b) au conturile bancare blocate;

c) solicitanfii nu au respectat un contract de finanlare anterior. in acest caz le va fr
suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finan{are pe o perioada de un an de

zile;
d) solicitanfii au prezentat declaralii inexacte la o parlicipare anterioard.
e) solicitan{ii furnizeazd informafii false in documentele prezentate;
f) solicitanfii au comis o gravd greqeald in materie profesionald sau nu qi-au

indeplinit obligaliile asumate printr-un alt contract de finan{are nerambursabilS, in
mdsura in care autoritatea finanfatoare poate aduce ca dovada mijloace probante in
acest sens;
g) solicitanfii fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla
deja in stare de dizolvare sau de lichidare, in confbrmitate cu prevederile legale in
vigoare:
h) solicitanfii nu Ei-au indeplinit obligaliile de plata exigibile a impozitelor, taxelor
qi contribufiilor cdtre bugetul stat, bugetul local, precum si bugetul asigurdrilor
sociale de stat;
i) solicitanfii nu au prevdzut in statutul organiza[iei activitatea corespunzdtoare
domeniului la care doresc sa participe.

V.6. Eligibilitatea solicitan{ilor qi a partenerilor

Se verificd eligibilitatea solicitantului qi parlenerilor, respectiv dacd aceqtia sunt

persoane fizice sau juridice ftri scop patrimonial, in accepfiunea Legii
35012005. care desfbqoard activitAti nonprofit. Solicitanfii pot acfiona individual
sau in pafteneriat pentru realizarea qi implementarea proiectului propus. Partenerii
trebuie sd fie organiza[ii relevante pentru domeniul proiectului propus, pot avea un

rol determinant in elaborarea qi implementare proiectului, dar nu pot primi fonduri
din finanlarea nerambursabil[ acordatd de autoritatea contractantd.
Numai solicitdrile care sunt conforme administrativ qi depuse de solicitanli
eligibili se vor califica pentru etapa de evaluare tehnica si financiarI.

V.7. Evaluarea tehnicl si financiari

Evaluarea calitalii propunerilor. inclusiv a bugetului propus, va fi efectuatf, in
confbrmitate cu criteriile de evaluare - selec{ie Ei acordare - prezentate in
continuare.
Criteriile de selec{ie sunt destinate evaludrii capacitdfii opera}ionale si financiare
a solicitanfilor, pentru a verifica dac6:

- au surse de finanfare stabile gi suficiente pentru desligurarea activitdlii pe toata
durata proiectului;
- au competenfele profesionale qi calificdrile cerute pentru implementarea qi

finalizarea cu succes a proiectului propus. Acest lucru este valabil si pentru
partenerii solicitantului.
Numai solicitanlii care oblin un minim de 25 de puncte la aceasta secfiune vor fi
evaluali din punct de vedere al criteriilor de acordare.
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Criteriile de acordare a f-rnan{arii permit evaluarea calitdlii propunerilor din
punctul de vedere al metodologiei, activit[1ilor, bugetului qi concordanfei acestora

cu obiectivul qi rezultatul programului.
Aceste inflorma{ii pot fi ulterior verificate prin efectuarea unor vizite in teren la
solicitan{ii recomandafi pentru finanlare nerambursabild ca rezultat al evaludrii
ef'ectuate, inainte de procesul de contractare.
Numai solicitanlii care oblin un minim de 25 de puncte la aceasta secliune vor ll
incluqi in lista poten{ialilor beneficiari ce vor putea primi finanfare.

Contractele vor fi acordate solicitantilor care vor obfine cele mai mari
punctaje, in ordine descrescltoare, in limita sumei alocate pentru domeniul
respectiv.

Sec{iune Punctaj
Maxim

1. Criterii de selectie 50

Solicitantul qi/sau partenerii au experien{d (doveditd cu copii dupa

documente edif-rcatoare in acest sens) in managementul de proiect, in
minim 2 proiecte cu fonduri nerambursabile? (experienfa in
elaborarea, implementarea qi administrarea altor proiecte similare
(L 1 l b; I. 1 l e - din Formular Cerere de Finan{are)

Solicitantul qi/sau parlenerii au experien{a de colaborare, parteneriat
cu autoritdlile publice, cu alte organizafii guvemamentale Ei

neguvemamentale din lara qi strdindtate. dupd caz? (1.11f - din
Formular Cerere de Finanfare)

6

5

Solicitantul Ei/sau partenerii au expertizd. tehnica in domeniul

abordat? (1.1 1b; L l 1e - din Formular Cerere de Finan{are)

Solicitantul qi/sau parlenerii au sediul sau filial6 / punct de lucru in
Municipiul Craiova

5

2

Posedd solicitantul qi partenerii acestuia capacitate de management?
- personal cu experienfa si calificare necesari (membrii echipei de{in
calificdrile necesare implement6rii proiectului. dovedite cu copii dupd

cerlificate. diplome, alte documente edificatoare) (I. I 1c din
Formular Cerere de Finanfare)

- baza material6 (echipamente IT, autoturisme - dacl proiectul
presupune deplasf,ri frecvente in teritoriu, alte dotdri, spa{iu pentru

activitatea echipei de proiect) (l.llc - din Formular Cerere de

Finan(are)

alte resurse la dispozitia solicitantului, dacd este cazul (I.l1c - din

6

1
J
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Formular Cerere de Finantare) 5

Dispun solicitantul gi/sau partenerii de surse de cofinantare stabile si

suficiente? (1.11d - din Formular Cerere de Finantare)
8

Proiectul se incadreazd, in una dintre cele patru direclii prioritare
stabilite la punctul I.5.4 din prezentul Regulament

10

2. Criterii de acordare 50
- Proiectele sunt de interes public local qi au capacitatea de
contribui la identitatea gi promovarea imaginii Municipiului Craiova

- Implicarea altor actori relevanfi (organizafii si/sau institutii) in
proiect

- Obiectivele r[spund termenilor de referin{d qi sunt corelate cu
necesitdlile qi constrdngerile identificate (I.4; I.6 - din Formular
Cerere de Finanfare)

- Activitalile sunt realiste, clare, detaliate gi rezultatele acestora sunt
cuantificate (1.8a; I.9 - din Formular Cerere de Finanfare)

- Se demonstreazl felul in care activitAlile qi rezultatele conduc la
atingerea obiectivului/obiectivelor (I.Sb - din Formular Cerere de
Finan{are)

- Metodologia este coerentl (se descriu metodele de implementare qi

procedurile de evaluare): (I.8c - din Formular Cerere de Finanfare)
o rezultatele preconizate ale proiectului sunt realiste,

mdsurabile qi evaluabile (rezultatele aqteptate sunt in
concordanfd cu scopul qi obiectivele propuse; metode de
monitorizare, control qi evaluare)

o indicatori economici de performanfa (numar de beneficiari
direcli, raportat la costurile organizarii)

o indicatori care sf, reflecte impactul in rdndul cetdlenilor
Craiovei.

7

1
J

2

1
J

2

J

Cdt de coerent sunt definiti membrii grupului fintl qi beneficiarii
proiectului?

Cdt de relevantd este propunerea pentru nevoile grupurilor {intd? (I.5;
I.6:Ll - din Formular Cerere de Finan{are).
Obiective SMART: S-specific, M-mdsurabil, A-posibil de atins, R-
realist. T- defrnit in timp.

3

J

Cat de coerent si relevant este impactul proiectului pentru 4
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comunitate? (1.10 - din Formular Cerere de Finan{are)

Strategia propusd pentru atragerea numdrului estimat de beneficiari

Capacitatea de continuitate qi multiplicare a proiectului (capacitatea

de a fi continuat qi/sau de a genera audienld viitoare dupd incheierea
finanfdrii, de a deveni modelpentru alte proiecte)

1
J

2

Sunt cheltuielile propuse cu adevlrat necesare pentru implementarea
proiectului? (Buget; I.8a din Formular Cerere de Finanfare)

5

Punctai obfinut in urma votului exprimat de cet6]eni pe platforma
online. Se acorda punctaj doar primelor 5 proiecte conform voturilor
exprimate. Punctajul maxim este de 10 puncte scdz6nd cu cdte 2
puncte in funclie de numdrul de voturi. (Proiectul cu cele mai multe
voturi primeste l0 puncte, proiectul de pe pozitia 5 primeste 2 puncte

l0

Punctai total maxim 100

In procesul de evaluare se vor aplica urmltoarele reguli specifice de selec(ie:

- Procesul de evaluare qi selec{ie va fi organizat pe domeniile specificate in
prezenta documentalie; Vor fi intocmite liste separate ierarhizate pe f-recare

domeniu, in ordinea descrescdtoare a punctaielor totale oblinute qi in limita
bugetului alocat.
- Proiectele care au obfinut acelaqi punctaj se departajeazd dupd punctajul oblinut
la criteriul privind incadrarea in direcfiile prioritare stabilite la punctul I.5.4. din
prezentul Regulament.
- Pe parcursul evalulrii, Comisia de evaluare qi seleclie are dreptul de a solicita
clariflcdri pentru demonstrarea indeplinirii cerin{elor stabilite prin criteriile de

califlcare qi selecfie sau pentru demonstrarea conformitdtii ofertei cu cerin{ele
solicitate.
- Solicitanfii vor fi informa{i in scris despre decizia comisiei de evaluare in
legatura cu cererea lor de finanfare precum gi fondurile propuse a fl alocate. in
termen de 3 zile lucrf,toare de la data notif-rclrii din partea Autoritatii Finanfatoare.

solicitanfii pot depune contestalii la Registratura Primdriei Municipiului Craiova,
str. A.L Cuzanr.7, iar autoritatea contractantd este obligatf, sd rdspundf, in termen
de 5 zile lucrltoare de la primirea contestafiilor.

CAPITOLUL VI: INCUNTEREA CONTRACTULUI DE FINANTARE

VI.1. Contractul de finanlare nerambursabild se incheie intre Municipiul Craiova
in calitate de FINANTATOR ;i solicitantul al cdrui proiect a fost selecfionat. in
calitate de BENEFICIAR, in termen de maxim 15 zile de la data comunicarii
rezultatului sesiunii de selecfie a proiectelor in presa local5 qi pe site-ul Primariei
Municipiului Craiova. La incheierea contractului de finan{are nerambursabild,
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beneficiarul este obligat sd semneze o declarafie de imparlialitate.
VI.2. incheierea contractului de finanfare nerambursabil[ se face cu respectarea
modelului cadru de contract de finantare nerambursabil[ prevdzut in anexa la
pr ezenta docum enta{i e.

VI.3. La contract se vor anexa si formularul de solicitare a finanfdrii, bugetul de

venituri Ei cheltuieli al proiectului - anexa 2, cererea de plata a avansului.
fbrmularul de identificare flnancrara a contului beneficiarului, modelele de raport
financiar si tehnic, care se constituie astfel ca pafie integrantd din contract.
VI.4 Conform art. 37 din l,egea nr. 35012005. Autorttatea finanfatoare nu va
elibera beneficiarului ultima tranqd a finanfdrii nerambursabile mai inainte de

validarea raportului final de activitate Ei a raportului financiar, pe care beneficiarul
este obligat s5 le depund la sediul autoritAtii finanfatoare in termen de cel mult 30
de zile de la terminarea activitatii. Validarea se va face in termen de cel mult 30 de

zile de la depunerea de c6tre beneficiar a raportului f-rnal de activitate gi a

raportului financiar.
VI.5. Beneflciarul este obligat sd asigure respectarea dispoziliilor legisla{iei in
materia achiziliilor publice - Prevederile Legii nr.9812016, cu modificarile qi

completdrile ulterioare, care se aplica in mod corespunzdtor qi contractelor de

finanfare nerambursabil[ din fonduri publice. Aceastd obligafie ii revine in mod
exclusiv.

CAPITOLUL VII: PROCEDURA
CONTRACTULUI DE FINANTARE

PRIVIND DERULAREA

VII.1. Cheltuielile eligibile vor putea fi pldtite inbaza unui contract de finanlare
nerambursabila numai in mf,sura in care sunt iustiflcate qi oportune qi au lost
contractate in anul bugetar in care se desfrqoard contractul.
VII.2. Doar ."costurile eligibile'" pot fi luate in considerare pentru finanfare
nerambursabila. Acestea sunt detaliate in continuare. Ca urmare, bugetul constituie
atdt o estimare a costului c6t qi un plafon al ..costurilor eligibile". Trebuie avut in
vedere cd aceste costuri eligibile trebuie sd se bazeze pe elemente reale, sd respecte
preturile piefei qi nu pot lua forma unor sume fbrfetare (exceptdnd costurile
indirecte).
Pentru a putea fi considerate eligibile, costurile trebuie:

o sd fie necesare pentru indeplinirea proiectului,
o sd fie prcvdzute in contract
o sd respecte principiile unui management financiar sdndtos;
o sd fr fost realizate pe durata implementirii proiectului, aga cum este defrnitd

in contract;
o sd fr fost intr-adevdr realizate qi inregistrate in contabilitatea beneficiarului.

sa fie identificabile si verificabile, sd fie susfinute de actele originale qi toate

documentele justificative corespunzdtoare.

VII.3. Categoriile de cheltuieli eligibile sunt utmdtoarele:
o Cheltuieli cu personalul, onorarii artiqti, invita{i. Acestea corespund
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o

o

salariilor propriu zise t contribuliile la asigurdrile sociale qi celelalte costuri

legate de remuneralie (inclusiv impozitele pl[tite de catre angajator). In ceea

ce priveqte cheltuielile cu personalul, se vor plati cheltuielile cu salariile
doar in limita a20oh din valoarea finanflrii.
Fond de premiere pentru diverse concursuri prevdzute in proiect

Transport: bilete qi abonamente transport public, transport echipamente qi

materiale, bonuri de benzind. Pentru autoturismele personale utilizate in
cadrul proiectului, se vor prezenta contracte de comodat.

Cheltuieli de masS: masa aferentd participanfilor/invitalilor implica{i in
derularea proiectului, pentru deplasarea persoanelor invitate din afara
localitalii (artiqti, lectori. specialiqti etc.) in cadrul proiectului, in interesul
justificat al proiectului.
Cheltuieli de cazare: cazarea al'erentl persoanelor parlicipante/invitate in
derularea proiectului, pentru deplasarea persoanelor invitate (artiqti, lectori,
specialiqti etc.) in cadrul proiectului, in interesul iustificat al proiectului.
inchirieri in interesul justificat al proiectului: echipamente. mijloace de

transporl, sali de activitdli etc.

Consumabile
Cheltuieli pentru achizi{ionarea de echipamente qi bunuri (dotiri)
folosite in interesul strict al proiectului, in limita unui procent de 10% din
totalul finan16rii nerambursabile acordate, dar nu mai mult de 1500 lei, dupd

cum urmeazf,:
o in cazul obiectelor de inventar, valoarea totald a acestora,

achizi{ionate cu scopul de dotari necesare deruldrii proiectului
cultural, nu poate depagi suma de 1500 lei;

o in cazul mijloacelor t'ixe achizi{ionate in cadrul proiectului, se

considerd eligibilA qi poate fi decontatf, doar contravaloarea
amortizdrri mijloacelor fixe, aferente perioadei de desfbgurare a

evenimentului / proiectului cultural (ex. proiectul constd in
desfEqurarea unei conferinfe, pentru care se achizifioneazd un sistem

de traducere simultand, in valoare de 15000 lei. Se considera eligibila
doar valoarea de 15000 lei / Durata normald a mijlocului flx X Durata
proiectului). in cazul in care suma amorlizdrilor calculate dupd

modelul anterior va depdqi valoarea maximd totald admisd de 1500

lei, se va deconta suma de 1500 lei. Suma care depdqeqte 1500 lei, nu
poate fi consideratd contribufie proprie.

DeJini(ie dotdri: orice bun necesar implementdrii proiectului cultural,
achizifionat in corelare cu activitatile declarate ale proiectului. Nu sunt

eligibile dotdrile cu mobilier, echipamente foto-video, echipamente
electronice de biroticd sau altele asemenea.

Achizi{ii servicii: orice activitate prestatd de o persoand juridica sau fizicd.
care nu se incadreazd la categoriile de onorarii. Exemple: traduceri,

tehnoredactf,ri, developari filme foto, montaie fllme, servicii de design-
picturd/graficd muralS, etc., servicii de editare/tehnoredactare etc., servicii
de sceno-tehnicE (scend, sonorizare. lumini, ecrane de proiecfie etc.),
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reparati i, intre{inere aparaturd etc.

Cheltuieli de promovare Qi publicitate: publicatii qi materiale
promofionale (tipdrituri, broquri, mesh-uri, tricouri. pliante, afise etc),
publicitate in mass-media, indiferent de tipul de canal utilizat etc;

Costuri administrative: Un procent fix din costurile administrative ale
beneficiarului ce pot fi considerate ca fiind alocate proiectului. de pdna Ia
cel mult loh din valoarea totald a finanfirii, va f-r eligibil ca si cost indirect:
apd, canal electricitate, comunicalii, gaze etc.

VII.4. UrmStoarele costuri vor fi considerate neeligibile:
. Achizitionarea de autovehicule, terenuri sau clidiri;
o Contribufiile in naturi ale beneficiarului;
o Dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepfia cazului in care

aceasta reprezintd o componentd indispensabilS proiectului;
o Datorii qi provizioane pentru pierderi sau datorii;
o Dob6nzi datorate;
o Articole deja finan{ate prin orice alt6 sursd de finanfare;
o Costuri cu formarea personalului din proiect, burse de studiu. sponsorizdri

individuale;
o Finantdrile nerambursabile nu se acorda pentru activitdli generatoare de

profit, nici pentru activitSlile din domeniile reglementate de Legea nr.
18212002 privind protecfia informaliilor clasificate, cu modificdrile Si

completdrile ulterioare.
VII.5. Finanlarea se acorda unui beneficiar in contul acestuia deschis la o bancf, in
localitatea in care acesta are sediul.
VII.6. Efectuarea viramentelor se va face dupd cum urmeaz6:

. Prima tranqd (avans) este de 307o din finantarea acordati, pe baza
cheltuielilor estimate a se realiza din aceast[ sum6.

. A doua tranqd este de 60% din valoarea finan{irii nerambursabile qi va
f-r viratd beneficiarului, dupd cheltuirea avansului. Cererea de platd este
insolitl de raporlul intermediar Ei documentele iustificative at6t pentru avans
cAt qi pentru tranqa a 2-a solicitatd. Tranqaa2-a va fi viratd in termen de 15

zile de la depunerea documentaliei la Registratura Autoritdfii Finantatoare.
o TranEa f-rnald, in cuantum de maxim l0o/o din valoarea finan{irii

nerambursabile, va fi viratd beneficiarului dupi validarea raportului final
qi a documentelor justificative af-erente intregului proiect (ulterior finalizdrii
proiectului) de cdtre serviciile de specialitate din cadrul Primdriei
Municipiului Craiova.

VII.7. Atunci cdnd, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul
achizitioneaza, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau senricii,
procedura de achizitie este ceaprevazuta de Legea 9812016.
VII.8. Suma rdmasl necheltuitd la sfhrgitul Proiectului (atunci cdnd derularea
Proiectului a fbst posibila cu costuri mai mici fa(d de cele propuse qi aprobate
inilial) va fi eviden{iatd in raportul financiar final qi va fi restituitd de citre



Benef-rciar Primdriei Craiova, in termen de 5 zile lucrdtoare de la solicitarea

acesteia" comunicat[ Beneficiarului in scris.

VII.9. in cazul realizdrii de economii in derularea proiectului, finanlarea
nerambursabild acordatd din fondurile bugetului Municipiului Craiova nu poate

dep[qi 90% din valoarea totald a Proiectului rezultata din raportul final.
VII.l0. in termen de maxim 30 de zile de la finalizarea activitAtilor proiectului,

beneflciarul va inainta Municipiului Craiova raportul final de activitate Ei rapoftul
financiar precum gi documentele justificative, prin care va demonstra cheltuirea

tuturor fondurilor conform bugetului aprobat qi va inainta cererea de plat[ a tranqei

finale. in situalia in care beneficiarul nu va putea justifica prin documente

cheltuirea fondurilor este obligat sd restituie sumele rdmase neiustificate dar

primite prin tranqele anterioare, in maxim 5 zlle lucrltoare de la solicitarea
Autoritali i Finan{atoare.
VIL I l. Validarea raportului final de activitate qi a raportului financiar se va face in
termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de cdtre beneficiar a rapofiului final
de activitate qi a raporlului tlnanciar.
VILl2. Primdria Municipiului Craiova - autoritatea finan{atoare i;i rezervd dreptul

de a t-ace verificdri, at1tt in perioada deruldrii contractului de finan{are

nerambursabild, cdt qi ulterior validarii raportului intermediar qi raportului final, in
scopul completdrii dosarului finan{arii nerambursabile, dar nu mai t6rziu de 3 luni
de la expirarea termenului privitor la validare.
VII.I3. Conform ar1.35 din t-egea nr.350/2005. autoritatea finan{atoare are

dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finan{are.

in condifiile prevdzute la art. 213 din Legea nr 9812016. Decizia de anularea a

aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de f-rnanfare nerambursabild nu

creeazdvreo obliga{ie a autoritdtii finanfatoare fatd de participan{ii la procedura de

atribuire a contractelor de finanlare nerambursabila. Autoritatea finanfatoare va

comunica in scris tuturor participan{ilor la procedura de atribuire a contractelor de

f-rnanfare nerambursabila, in cel rnult 3 zile de la data anuldrii, motivul acestei

decizii.

CAPITOLUL VIII: PROCEDURA DE RAPORTARE, CONTROL SI
PUBLICITATE

V[I. l. Procedura de raportare, control

VIILl.l. Raportlrile vor fi intocmite in confbrmitate cu Anexa 13 la prezenta

documenta{ie, vor fi depuse atat pe suporl de hdrlie, cat gi pe suport magnetic qi

vor fi inso{ite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate, pe care se

specifica numele organizatiei precum si numdrul de file continut (fiecare pagina a

dosarului va fi numerotatl).
VlII.l.2. Acestea vor fi depuse la registratura Primdriei Craiova cu adresd de

inaintare. Raporlarile trebuie sa dovedeascd cheltuirea finan{drii nerambursabile qi

a contribu(iei proprii.
VIII.l.3. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele in termenul
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stabilit prin contract nu vor obline decontarea trangelor aferente gi vor urma
procedurile specifice.
VIII.l.4. In func{ie de calendarul efectiv al procesului de evaluare. Comisia de

Evaluare poate solicita modificarea duratei contractului de finanlare astfel incAt sd

asigure derularea procedeului de finanlare a contractului qi de decontare a ultimei
tranqe in anul calendaristic in care s-a acordat finanfarea, dar nu mai tarziu de 3l
decembrie a anului in curs.
VIIL1.5. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, pe f-recare domeniu in parte, se

vor prezenta urmltoarele documente:

o pentru decontarea cheltuielilor de inchiriere spa(iu:
- contract de inchiriere;
- f-actur6 fisca16;
- chitan[a/ordin de plata/dispozilie de plata;

pentru decontarea cheltuielilor pentru fondul de premiere:
regulament de acordare a premiilor;
procesul verbal semnat de to[i membrii comisiei din care sd rezulte numele
c6gtig6torilor;
statul de plata care va cuprindd: numele gi prenumele persoanelor premiate,
suma acordatd, impozitul re{inut conform reglementdrilor in vigoare (Codul
fiscal). suma netS primit6, semndtura persoanei beneficiare. aprobarea

persoanelor care rdspund de implementarea proiectului;
dovada achitdrii impozitelor pe venit (ordin de platd gi extras de cont);

pentru decontarea cheltuielilor privind resursele umane, onorarii etc.:
a) pentru salarii:

document justificativ privind existen(a obliga[iei de platl (contract);
stat de platd semnat de reprezentanlii legali ai beneficiarului;
dovada pla{ii obliga{iilor cdtre bugetul de stat qi al asigurdrilor sociale;

b) pentru onorarii
document justificativ privind existenfa obligafiei de plat[ (contract/facturd);
ordin de plata/stat de platd semnat de reprezentanfii legali ai beneficiarului:
dovada pla{ii obliga{iilor c6tre bugetul de stat.

o pentru decontarea cheltuielilor de transport:
l. transport cu mif loace de transport in comun (tren, autocar. microbuz. autobuz)

- bilete de cdldtorie:

a

- tabel semnat qi stampilat de beneficiarul finanfarii
persoanelor ce au beneflciat de astfel de transport;

- pe calea feratf,. pe orice fel de tren, decontarea se

II-a, pe distan{e de pdnd la 300 km, qi dupd tariful
mari de 300 km;

2. inchirierea de mijloace de transporl
- contract de inchiriere sau contract de comodat:

cu numele qi prenumele

face dupd tariful clasei a
clasei I, pe distanle mai
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- tabel semnat gi gtampilat de beneficiarul finanfarii cu numele gi prenumele

persoanelor benefi ciare ale transporlului;
- foaie de parcurs/delega{ie;
- facturd fiscald internl sau extemd;
- chitan{d pentru plata lEcutd cu numerar sau ordin de platd vizat de bancd sau

altd dovadd a achitdrii f-acturii;
3. transporl cu automobil inregistrat pe asociaJie

- fbaie de parcurs/delegalie;

- bon fiscal pentru combustibil ce va fi decontat conform legisla{iei in vigoare
in funclie de numdrul de kilometri parcurqi.

Note:
a) pentru cheltuielile de transpofi efectuate in strdinatate (cheltuielile cu vrza,

asigurare de sdndtate, taxe de drum. taxe de parcare) se va anexa copie dupf,
pagaporl cu viza de intrare - ieqire din (ar6, asigurarea de sdndtate, bonuri taxe de

autostradd, bonuri taxe de parcare;
b) se poate realiza transportul de echipamente gi materiale numai dacd este necesar
pentru derularea proiectului gi daca se realizeazd cu o firmd specializatd ce emite
facturd qi foaie de parcurs;
c) transportul cu avionul la clasa economic
- referat justificativ privind necesitatea efectuarii deplasdrii in cadrul proiectului;
- bilete de cdldtorie;
- tabel semnat gi gtampilat de beneficiarul finan[arii cu numele gi prenumele
persoanelor benefi ciare ale transporlului.

o pentru decontarea cheltuielilor cu masa
- achizilie conform Legii nr. 9812016 (prospectarea pielei, referat,

comandS/contract etc.);
- facturd intemd sau externd cu precizarea numf,rului de persoane qi a numelui

gi prenumelui acestora;
- se va confirma de beneficiarul finan{arii pe facturd reahzarea serviciului de

masd;
- ordin de plata vizat de bancd sau bon fiscal.

o pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea
- achizilie conform Legii nr. 9812016 (prospectarea piefei, referat,

comandS/contract etc. ) ;
- facturd fiscald de cazare cu menfionarea numelor persoanelor ce au

beneficiat de cazare qi tariful perceput;
- se va confirma de beneficiarul finanfdrii pe facturd realizarea serviciului de

cazare:
- se va prezenta diagrama locurilor de cazare pe perioadele de cazare;
- ordin de platd vizat de bancd sau altd dovadd a achitArii facturii;

Noti:
-in cazul in care cazarea este superioard celei de 3 stele, se deconteazdnumai 50oh

din tariful de cazare perceput.
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o pentru decontarea cheltuielilor cu consumabile
(ex. topuri de hdrtie, pixuri, toner, creioane etc. necesare desfbqur[rii activitatilor
proiectului)

- achizilre conform Legii nr. 9812016 (prospectarea pie{ei, referat.
comandd/contract etc. );

- facturd fiscald;
- chitan{d/ordin de platd/bon fiscal;
- note de intrare recep{ie,

- bon de consum.

o pentru decontarea cheltuielilor cu echipamentele
- achizilie confbrm Legii nr. 9812016 (prospectarea pie{ei, referat,

comandd/contract etc. );
- facturd fiscald;
- chitanfa/ordin de plata/bon fiscal etc.
- note de intrare recep[ie;
- calculul amortizarii fiscale pentru echipamentele folosite, in cazul

mijloacelor fixe.

o pentru decontarea cheltuielilor cu publicitatea qi promovarea
(tiparire flyere, afiqe, broquri, c6rfi etc., realizare materiale promofionale, realizare
qi difuzare spoturi, publicare comunicate etc.)

- achizilie confotm Legii nr. 9812016 (prospectarea pie{ei, referat,
comandS/contract etc. );

- contractul de servicii;
- factura flscald:
- chitanla sau ordinul de platd;
- mostre tipdrituri, materiale promolionale
- copie dupd anun{ul publicitar - ziar sau print-screen cu anunful aparut

online, DVD cu spoturile difuzate. media plan difuzare materiale audio-
video, parafat de societatea media care a efectuat difuzarea.

Noti:
Cheltuielile cu publicitatea nu trebuie sd depdqeascd 20o/o din valoarea total5 a

finanlarii.

o pentru decontarea cheltuielilor pentru achizi{ie diverse servicii
- achizilie conform Legii nr. 9812016 (prospectarea piefei, referat,

comandd/contract etc.);
- proces verbal de receplie;
- NIR:
- factura fiscali, insotrita de chitanla/ordin de plata/bon fiscal;
- extras de cont.
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REGULI GENERALE PENTRU EFECTUAREA PLATILOR:

- Toate achiziliile se vor efectua cu respectarea prevederilor Legii nr.9812016.
- Documentele suport pentru plalile prin bancd sunt: f-acturd fiscald, ordinele de
platd, nota de recep[ie care sd confirme realizarea serviciilor sau primirea bunurilor
care fac obiectul plAtrii.

- Pentru eviden[ierea incasdrilor qi platrilor prin banca se vor anexa: extrasele de

cont ale operafiunilor, aqezate in ordine cronologica din prima zi plnd in ultima zi
de derulare a pli(ilor proiectului, precum gi ordinele de platd.
- Documentele suport in cazul plSlilor prin casd sunt: facturd fiscal5, chitan(f,, nota
de recepfie care sd confirme realizarca serviciilor sau primirea bunurilor care f-ac

obiectul plAlii; ordinele de deplasare inso{ite de dispozifiile de platd cdtre casierie
qi documentele justificative care au stat la baza calculSrii decontului.
- In cazul in care se achizilioneazd diverse materiale, acestea se vor detalia pe

factura fiscald cu produsele respective cumpdrate, inclusiv numdr buc6[i, pre{
unitar:
- in cazul in care costurile eligibile la sffirqitul proiectului sunt mai mici dec6t
costul total estimat, contribu(ia finanlatorului se va recalcula [a suma rezultatd din
costurile considerate eligibile.
- in situalia in care apar sume de recuperat" se vor calcula majordri de intArziere in
cuantum de0.lo/o pentru fiecare zi de int6rziere. Majordrile se vor aplica din ziua
urmdtoare expir[rii termenului fixat pentru restituirea sumelor reprezent6nd
cheltuieli neeligibile.
- Nu se acceptd spre decontare cheltuieli care nu au nici o legdturl cu obiectul/
activitAtile proiectului.
- Nu se accepti decontarea cheltuielilor pe bazd de bon fiscal pentru valori mai
mici de 100 lei lird TVA, ci numai pebazd de facturS insolitd de bon fiscal sau

chitan{[, cu excep[ia cheltuielilor cu combustibilul.
- Documentele justificative de mai sus vor fi prezentate in copie avand men[iunea
"conform cu originalul", semnate si stampilate de beneficiar.
- Documentele justificative trebuie sd fie datate in/din perioada implementdrii
proiectului.
- Documentele care au data in afara perioadei de implementare a proiectului nu vor
fl luate in considerare gi nu vor fi decontate.
VIIl.l.6. Autoritatea flnantatoare isi rezerva dreptul de a face verificari, atat in
perioada derularii contractului de finantare nerambursabila, cat si ulterior validarii
raporlului final, dar nu mai tdrziu de 3 luni de la data validarii.
VIII.1.7. Contractele de finantare nerambursabile vor prevedea, sub sanctiunea
nulitatii. calitatea Curtii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra
derularii activitatii nonprofit finantate din fondurile publice.
VIII.I.S. Regimul de gestionare a sumelor f-rnantate si controlul financiar se

reahzeaza in conditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de catre
compartimentele de specialitate I auditorii independenti / comisii de evaluare.
Dosarul complet continand raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de

cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.
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VIII.2. Procedura de publicitate

VIII.2.l. Scopul acfiunilor de informare qi publicitate este de areahza informarea
gi publicitatea programului qi a proiectelor co-finan[ate, at6t pentru publicul
general, cdt gi pentru beneficiarii poten{iali, astfel incdt sd se sublinieze rolul
Primariei Craiova qi transparen{a oportunitalilor de finan(are.
YlIl.2.2. Mesajele vor fi adaptate diferitelor grupuri \rntd, vrzate, utilizAnd un
limbaj accesibil, evitarea folosirii in mod excesiv a termenilor tehnici, oferirea de

exemple de bune practici.
VIII.2.3. Cooperarea cu media va avea de asemenea un rol esenfial in
implementarea cu succes a acfiunilor privind infbrmarea gi publicitatea.
YIII.2.4. Beneficiarul va descrie in cadrul rapoartelor de progres toate activitd[ile
de infbrmare qi publicitate desldgurate, aferente proiectului qi va ataqa la raport
copii dupa articolele de pres5, CD/DVD-uri, fbtografii ale evenimentelor
organizate in cadrul proiectului din care sd reiasd respectarea cerinfelor de

infbrmare gi publicitate gi documentele elaborate.
VIII.2.5. Printre activitatile de informare gi publicitate se pot utrliza: anun[uri in
mass-media (indif-erent de tipul de canal media qi indifbrent cd este regional qi/sau

local) privind inceperea proiectului, respectiv inchiderea proiectului cu
menlionarea rezultatelor ob[inute, realizarea de materiale de presd precum
adverloriale, repoftaje, spoturi audio-video, interuiuri etc. precum gi editarea"
realizarea sau afigarea, distribu{ia de broquri, pliante, panouri, etichete etc.
VIII.2.6. Pentru toate echipamentele achizilionate prin proiect, beneficiarul trebuie
sd aplice la loc vizibil, un autocolant in care sd se men{ioneze cd acestea au fost
achizilionate prin programul de finan{are nerambursabild suslinut de Primdria
Craiova. O asemenea men[iune se va face pe fiecare material promofional reahzat
in cadrul proiectului pentru care s-a asigurat finan{are nerambursabila din partea
Municipiului Craiova.
YILI.2.1. Beneficiarul are obligalia de a men{iona finan{atorul prin amplasarea
siglei Ei a urmf,torului text PRIMARIA CRAIOVA $l CONSILIUL LOCAL
MUNICIPAL. pe toate materialele de infbrmare gi promovare qi de a obfine Bun
de Tipar/Producfie din partea Finanfatorului. Totodatd, Beneficiarul are obliga{ia
de a face referire explicita pe toate materialele de informare (cu excepfia spoturilor
audio-video) realizate in urna finanfarii primite, precum qi cu ocazia tuturor
evenimentelor qi ac[iunilor deslbgurate pe durata Proiectului, la urmdtoarea
expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Craiova. Con{inutul acestui
proiect nu reflectd neapdrat pozilia Municipiului Craiova Si nu implicd nici o

responsab ilitate din portea acestuia".
VIII.2.8. In scopul promovdrii evenimentelor din cadrul proiectului, beneficiarii au

obligalia de a pune la dispozifia Autoritdfii materiale/adverloriale/spoturi pentru a

fi urcate pe site-ul instituliei. pagina de Facebook qi in aplica{ia Craiova CityApp.
VIII.2.9. Beneficiarii au obliga{ia de a ataga la rapoarte materialele de intbrmare qi

publicitate elaborate.
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CAPITOLUL IX: SANCTIUNI

IX.i. Contractele de finan(are pot fi reziliate de plin drept, fard, a fi necesarl
interven{ia instan{ei de judecatS, in termen de l0 zile calendaristice de la data

primirii notificirii prin care pA(ii in culpd i s-a adus la cunoqtin{d c5 nu gi-a

indeplinit obligaliile contractuale. Notificarea va putea fi comunicatd in tetmen de

l0 zile calendaristice de la data constatf,rii neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzdtoare a uneia sau mai multor obligafii contractuale.
IX.2. In cazul rezilierii contractului ca urrnare a neindeplinirii clauzelor
contractuale" beneficiarul finanfdrii este obligat, in termen de l5 zile, sI returneze
ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reintregesc creditele
bugetare ale acestuia, in vederea finan[drii altor programe gi proiecte de interes
public.
1X.3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii
finantirii datoreazd dobanzi gi penalitSli de int6rziere, conform legisla[iei privind
colectarea creanfelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.
IX.4. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea

transei frnale precum si la interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii pe

viitor.

CAPITOLUL X: DISPOZITII FINALE

X.1. Orice comunicar., ,oti.itu.e, informare. notificare in legdturd cu procedura de

selecfie sau derularea contractelor de finanlare se va transmite de cltre solicitanlii
finan[drii sub forma de document scris. Orice document scris trebuie inregistrat in
momentul primirii la registratura Municipiului Craiova, la sediul Primariei
Craiova" situat in Str. A.L Cuza nr. 7. Orice document scris trebuie confirmat de

primire, cu excepfia documentelor care conflrmd primirea.
X.2.Prezentul regulament se completeazd cu prevederile legale in vigoare.
X.3. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanff,rilor nerambursabile
acordate din bugetul local inbaza Legii nr.350/2005, incep6nd cu anul bugetarin
curs qi primeazd oricdror prevederi ale altor regulamente aprobate anterior.
X.4. Anexele urmf,toare fac parle integrant6 din prezentul regulament.
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