
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE, DEZVOLTARE
LOCALĂ ŞI MANAGEMENT PROIECTE
BIROUL ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, 
CULTE, SPORT, SOCIETATE 

Informare

Propunere modificare și completare a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local,

alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005        

Nr. crt. Regulament actual Regulament modificat

1. Art. 9. 
e) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării

fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost

deja  începută  sau  finalizată  la  data  încheierii  contractului  de

finanţare; 

g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie

însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a
finanţării  din  partea  beneficiarului,  provenind  din  resursele

proprii ale solicitantului sau ale partenerilor,  altele decât cele

provenite de la bugetul local; 

Art. 9.
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor

nerambursabile  unei  activităţi  a  cărei  executare  a  fost  deja  începută  sau

finalizată la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor

financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita

plafonului de cofinanţare prevăzut la lit. g); 

g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o

contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării  solicitate din

partea beneficiarului, provenind din resursele proprii ale solicitantului sau

ale partenerilor, altele decât cele provenite de la bugetul local; 

2. Art.  4.  Solicitanţii  trebuie  să fie  persoane fizice  sau juridice

fără scop patrimonial constituite conform legii.

Art.  4.  Solicitanţii  trebuie  să fie  persoane  fizice  sau  juridice  fără scop

patrimonial  -  asociații  sau  fundații  constituite  conform  legii  -  sau  clte

religioase recunoscute conform legii. 

3. Art. 18.
(a) publicarea anunţului de participare, a termenului limită de

depunere  şi  a  întregii  documentaţii  necesare  (pe  portalul

primăriei şi la Serviciul Centrul de Informare pentru cetăţeni -

înregistrare documente); 

(h)  publicarea  anunţului  de  atribuire  a  contractului  sau

Art. 18.
(a) publicarea anunţului de participare, a termenului limită de depunere şi a

întregii  documentaţii  necesare  (în  Monitorul  oficial  al  României,
Partea a VI-a, într-un cotidian central, respectiv în cel puțin două
cotidiene  locale, pe  portalul  primăriei  şi  la  Serviciul  Centrul  de

Informare pentru cetăţeni - înregistrare documente); 



contractelor  de  finanţare  nerambursabilă  pe  portalul
primăriei www.primariaclujnapoca.ro. 

(h) publicarea  anunţului  de  atribuire  a  contractului  sau  contractelor  de
finanţare nerambursabilă  în Monitorul oficial al României, Partea a
VI-a și pe portalul primăriei www.primariaclujnapoca.ro. 

4. Art.  23  lit.  h)  CV-ul  coordonatorului  de  proiect  (model
Europass); 

Art.  23  lit.  h)  CV-ul  coordonatorului  de  proiect  (de  preferință  model
Europass); 

5. Art. 25.  j) solicitanţii nu au sediul/domiciliul sau filiala în 
municipiul Cluj-Napoca.

Art. 25 lit. J eliminată.

6. Art. 26. Comisia de analiză şi selecţia proiectelor culturale este
formată din membrii Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
drepturile  omului,  minorităţi  şi  societatea  civilă  şi  două
persoane din cadrul executivului, cu drept de vot, un secretar
din cadrul Direcţiei economice, un jurist (ambii fără drept de
vot).  Comisia  e  legal  întrunită  în  prezenţa  a  minim  cinci
membri.

Art.  26.(1) Comisia  de  analiză şi  selecţie  a  proiectelor  ce  fac  obiectul
prezentului  regulament  este  formată  din  membrii  Comisiei  pentru
învăţământ, cultură, culte, drepturile omului, minorităţi şi societatea civilă şi
două  persoane  din  cadrul  executivului,  cu  drept  de  vot,  un  secretar  din
cadrul Direcţiei economice, un consilier juridic (ambii fără drept de vot).
Comisia e legal întrunită în prezenţa a minimum cinci membri.

7. Art.  32.  Decizia  comisiei  de analiză  şi  selecţie, însoţită de
rapoartele  de  evaluare  privind  atribuirea  contractelor  de
finanţare  nerambursabilă,  va  fi  înaintată  Biroului  Învăţământ,
cultură,  culte,  sport,  societate,  care  va  întocmi  proiectul  de
hotărâre,  ce va fi  supus votului în plenul Consiliului local al
Municipiului Cluj-Napoca.

Art.  32.  (1)  Decizia  comisiei  de  analiză  va  fi  publicată  pe  site-ul
primăriei, urmând ca în termen de trei zile lucrătoare, solicitanţii să
aibă posibilitatea depunerii de contestaţii.
(2) Decizia comisiei de analiză şi selecţie, însoţită de rapoartele de evaluare
privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, va fi înaintată
Biroului  Învăţământ,  cultură,  culte,  sport,  societate,  care  va  întocmi
proiectul de hotărâre, ce va fi supus votului în plenul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca.

8. Art.  37  Cererea  de  finanţare  este  însoţită  de  toate  anexele
menţionate  în  Regulament.  Documentaţiile  de  solicitare  a
finanţării vor fi comunicate de urgenţă, pe măsura înregistrării,
Biroului  Învăţământ,  cultură,  culte,  sport,  societate.
Secretariatul comisiei nu va accepta documentaţiile înregistrate
după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare. 

Art. 37.  Cererea de finanţare este însoţită de toate anexele menţionate în
prezentul  regulament.  Documentaţiile  de  solicitare  a  finanţării  vor  fi
comunicate  de  urgenţă,  pe  măsura  înregistrării,  Biroului  Învăţământ,
cultură, culte, sport, societate. 
Comisia nu  va  accepta  documentaţiile  înregistrate  după  termenul
limită corespunzător sesiunii de finanţare. 

9. Capitolul VI- Rezolvarea contestaţiilor, cu următorul conținut:
"Art.42.  (1) Contestaţiile  asupra modului  de  respectare  a procedurii
privind organizarea și desfășurarea selecției se vor soluționa în termen
de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru



depunerea contestaţiilor.
Art. 43. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi formată din trei
consilieri (doi membri şi un preşedinte) din cadrul Consiliului local şi
doi reprezentanţi ai executivului numiți prin dispoziția primarului.   
Art.  44.  Comisia  de  soluţionare  a  contestaţiilor  analizează  motivele
respingerii  şi  înaintează  Comisiei  de  analiză  şi  selecţie  a  proiectelor
propunerea de aprobare/respingere a contestaţiei.”

10. Art. 44 Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui
contract de finanţare nerambursabilă numai în masura în care
sunt  justificate  şi  oportune  şi  au fost  contractate  în  perioada
executării contractului.

Art. 47. Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract

de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi

oportune şi au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară

contractul.

11. Art.  48  Prima  tranşă nu  poate  depăşi  30%  din  finanţarea
acordată,  iar  ultima tranşă nu poate fi  mai mică de 10% din
valoarea finanţării nerambursabile.
Art.  49  Suma  avansată  şi  nejustificată prin  raportări
intermediare  nu  poate  depăşi  în  nici  un  moment  al derulării
contractului 30% din valoarea finanţării.

Art. 51.   Prima tranşă nu poate depăşi 50% din finanţarea acordată,
iar ultima tranşă nu poate fi mai mică de 15% din valoarea finanţării
nerambursabile.
Art. 52. Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu

poate  depăşi  în  niciun  moment  al  derulării  contractului  50%  din

valoarea finanţării.

12. Art. 36.

Solicitanţii şi/ sau partenerii asigură contribuţia minimă de 10%
din  costul  total  al  programului,  proiectului  şi/  sau  acţiunii
propus/e spre finanţare sub forma contribuţiei în numerar şi/ sau
natură;  aportul  în  natură  se  cuantifică  prin  documente
justificative.
Sursele  de  finanţare  în  natură  ale  beneficiarului  pot  fi:
cuantificări  în  lei  ale  contravalorii  spaţiilor  utilizate  (birouri,
spaţii pentru evenimente culturale), ale activităţilor realizate de
voluntarii beneficiarului finanţării, ale echipamentelor de birou
şi de scenă (echipamente de sunet, lumini, videoproiecţie, altele
similare),  respectiv  transportul  participanţilor  şi  al
echipamentelor.

Art. 36.
.........
(4) Solicitanţii  şi/  sau partenerii  asigură contribuţia  minimă de  10% din

valoarea totală a finanţării solicitate sub forma contribuţiei în numerar şi/
sau natură; aportul în natură se cuantifică prin documente justificative.
(6) Sursele de finanţare în natură ale beneficiarului pot fi: cuantificări în lei
ale  contravalorii  spaţiilor  utilizate  (birouri,  spaţii  pentru  evenimente
culturale), ale echipamentelor de birou şi de scenă (echipamente de sunet,
lumini, videoproiecţie, altele similare), respectiv transportul participanţilor
şi al echipamentelor.

13. Art. 50.  Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au
primit  finanţare  au  obligaţia  să prezinte Biroului Învăţământ,

Art.  53.(1) Pe parcursul  derulării  contractului,  solicitanţii  care  au primit
finanţare au obligaţia să prezinte Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport,



cultură, culte, sport, societate, din cadrul Primăriei Municipiului
Cluj-Napoca,  respectiv  Direcţiei  de  Asistenţă  Socială  şi
Medicală, în cazul proiectelor din domeniul social, următoarele
raportări: următoarele raportări:

- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea
oricărei  tranşe  intermediare,  în  vederea justificării  tranşei
anterioare; 

- raportare  finală:  depusă în  termen  de 30 zile de  la
încheierea activităţii şi va cuprinde obligatoriu justificarea
cheltuielilor  la  nivelul  întregului  proiect  cuprizând  atât
finanţarea proprie cât şi contribuţia Consiliului local. 

Raportările  vor  fi  întocmite  în  conformitate  cu  Anexa  4  la
regulament şi vor fi depuse atât pe suport de hârtie, în dublu
exemplar,   cât  şi  în  format  electronic  (CD)  fiind  însoţite  de
documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea
vor fi depuse la Serviciul Centrul de Informare pentru cetăţeni-
înregistrare documente, la sediul Primăriei Municipiului Cluj-
Napoca,  situată  pe  str.  Moţilor  nr.  7,  cu  adresa  de  înaintare
întocmită conform Anexei 7 la regulament.

societate,  din  cadrul  Primăriei  Municipiului  Cluj-Napoca,  respectiv
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în cazul proiectelor din domeniul
social, următoarele raportări:

a)raportări  intermediare, înainte  de  solicitarea  oricărei  tranşe
intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare; 

(b)raportare  finală, depusă în  termen de 30 de zile de  la  încheierea
activităţii,cuprinzând  obligatoriu justificarea  cheltuielilor  la  nivelul
întregului proiect, atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Consiliului
local. 

(2)Raportările  vor  fi  întocmite  în  conformitate  cu  Anexa  4  la
prezentul  regulament  şi  vor  fi  depuse atât  pe  suport  de  hârtie,  în  dublu
exemplar,  cât şi în format electronic (CD), fiind însoţite de documentele
justificative pentru cheltuielile efectuate. 

(3)Acestea vor fi depuse la Serviciul  Centrul de Informare pentru
cetăţeni-  înregistrare  documente,  la  sediul  Primăriei  municipiului  Cluj-
Napoca,  din str.  Moţilor  nr.  7,  cu adresa de înaintare  întocmită  conform
Anexei 7 la prezentul regulament.
        (4)  Beneficiarii  contractelor au obligaţia de a elibera factură
fiscală  către  autoritatea  finanţatoare  pentru  încasarea  sumelor
prevăzute în contract.

14. Art.  52.  Comisia  de  evaluare şi  selecţie  va  stabili  duratele
contractelor  de  finanţare  astfel  încât  să asigure  derularea
procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei
tranşe în anul calendaristic în care s-a acordat finanţarea, dar nu
mai  târziu  de  15  decembrie. În  cazul  în  care  proiectul  se
desfăşoară după 15 decembrie,  decontarea se va face până la
sfârşitul anului.   

Art.  55.  (1)Comisia  de  evaluare  şi  selecţie  va  stabili  duratele
contractelor de finanţare astfel încât să asigure derularea procesului de
finanţare  a  contractului  în  anul  calendaristic  în  care  s-a  acordat
finanţarea, dar nu mai târziu de 15 decembrie.
(2)  În  cazul  în  care  proiectul  se  desfăşoară  după  15  decembrie,
documentele justificative aferente decontării proiectului se vor depune
până la sfârşitul anului.

15. La  Anexa 2 se  modifică  ultimul  alineat  după cum urmează  „Cunoscând
pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals
în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă
şi corectă.”- modificare necesară datorită schimbării numerotației din Codul
Penal.



16. Propunem modificarea Anexei 3, în vederea eliminării confuziilor legate de
contribuția financiară a beneficiarului, prin contopirea rubricii  Contribuție
proprie și Alte surse în Contribuția beneficiarului.

17. În Anexa 4 a Regulamentului, Formular de raportări intermediare şi finale,

se  introduce  obligativitatea  beneficiarul  de  a  prezenta  informaţii  privind
indicatori (fizici, de eficienţă, de rezultat) şi criterii de performanţă care să
permită evaluarea rezultatelor proiectului precum: numărul de participanţi,
veniturile  încasate  (  în  cazul  spectacolelor  cu  public),  cheltuieli  pe
participant,  număr de exemplare  editate (în cazul revistelor,  cărţilor  etc),
impactul proiectului în mass-media locală sau centrală,  informaţii privind
indicatorii  de  de performanţă  precum: numărul  de  participanţi,  veniturile
încasate( în cazul spectacolelor cu public), etc. 
16.  De  asemenea  în  Anexa  4,  tabelul  de  la  punctul  3,  se  modifică  în
concordanță cu Anexa 3.

18. Anexa 6.
Servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau 
fizică, care nu se încadrează la categoriile onorarii.  Exemple: 
traduceri, tehnoredactare, developări filme foto, montaje filme 
etc.

Anexa 6.
Servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică.  Exemple:
traduceri, tehnoredactare, developări filme foto, montaje filme etc.

19. Pentru facilitarea procedurii de decontare se propune modificarea Anexei 9.

20. În  scopul  asigurării  deplinei  legalităţi  de  către  beneficiarii  finanţării  în
procesul de selecţie a ofertelor şi pentru a asigura respectarea dispoziţiilor
referitoare la achiziţiile  publice,  propunem  introducerea  Anexei  11
Declaraţia  de  respectare  a  legalităţii  selecţiei  de  oferte,  cuprinzând
declaraţia de imparţialitate a beneficiarilor, ce va fi anexată la contractul de
finanţare.

21. De  asemenea  se  propune  modificarea  Contractului  de finanțare
nerambursabilă,  în  conformitate  cu  modificarea  și  completarea
Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul
local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii
nr. 350/2005, Anexa 12.


