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REGULAMENT  

Privind regimul finan țărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Cluj-
Napoca, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale 

 
 

 
CAPITOLUL I – Dispozitii generale  

 

 

SCOP SI DEFINITII  

Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a 

procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, 

pentru activităţile nonprofit de interes general din sfera serviciilor sociale, precum si caile de 

atac ale actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a 

contractelor de finantare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Cluj-

Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală. 

In   intelesul   prezentului   regulament,   termenii   si   expresiile   de   mai   jos   au   

urmatoarea semnificatie: 

a)  activitate  generatoare  de  profit –  activitate  care  produce  un  profit  in  mod  direct  

pentru  o persoana fizica sau juridica; 

b) autoritate finantatoare – Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, Serviciu public 

organizat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca; 

c)  beneficiar  –  solicitantul  caruia  i  se  atribuie  contractul  de  finantare  nerambursabila  in  

urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte; 

d)   cheltuieli   eligibile   –   cheltuieli   care   pot   fi   luate   in   considerare   pentru   

finantarea nerambursabila, conform anexei 6 la regulament; 

e) contract de finantare nerambursabila – contract incheiat, in conditiile legii, intre 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public organizat în subordinea Consiliului 

local al municipiului Cluj-Napoca, in calitate de autoritate finantatoare si beneficiar; 

f)  finantare  nerambursabila  –  alocatie  financiara  directa  din  fonduri  publice,  in  

vederea desfasurarii de catre persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a 

unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de 

interes public la nivelul municipiului Cluj-Napoca; 

g)  fonduri  publice  –  sume  alocate  din  bugetul  local  de  catre  Direcția de Asistență Socială 

și Medicală; 

h) solicitant – orice persoana fizică sau juridica fara scop patrimonial care depune o 
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propunere de proiect. 

   Prezentul   regulament   stabileste   procedura   privind   atribuirea   contractului   de   

finantare nerambursabila pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor 

sociale. 

  Solicitantii  trebuie  sa  fie  persoane  fizice  sau  juridice  fara  scop  patrimonial  –  

asociatii  ori fundatii constituite conform legii. 

  Finantarile  nerambursabile  acordate  se  vor  utiliza  numai  pentru  programele  si  

proiectele  de interes public initiate si organizate de catre solicitanti, in completarea 

veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donatii si sponsorizari. 

 

DOMENIU  DE APLICARE  

 

Prevederile  prezentului  regulament  se  aplica  pentru  atribuirea  contractelor  de  

finantare nerambursabila de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală, care are 

drept scop activităţi  nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale.  

Activit ăţile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale care pot fi 

finanţate sunt: 

- campanii de promovare a sănătăţii în şcoli (educaţie pentru sănătate, antidrog, planificare 

familială, etc.) 

- activităţi de consiliere, instruire, protecţie şi alte forme de asistenţă pentru persoane în vârstă 

aflate în situaţie de dependenţă, persoane fără adăpost, tineri care au renunţat la şcoală sau au 

ieşit din sistemul de protecţie, femei singure cu copii, persoane dependente de alcool şi 

droguri şi alte persoane aflate în situaţii dificile şi/sau trăiesc în sărăcie extremă 

- activităţi şi servicii de consiliere pentru eradicarea violenţei în familie/femei aflate in situatii 

de risc / abuzate; 

- cresterea accesului la servicii si utilitati. (informarea cetăţenilor cu privire la drepturile şi 

obligaţiile oferite de către stat, prin externizarea acestor servicii de informare către ONG-

uri). 

Prezentul regulament nu se aplica fondurilor speciale de interventie in caz de 

calamitate si de sprijinire  a  persoanelor  fizice  sinistrate  si  nu  aduce  atingere  

procedurilor  stabilite  prin  legi speciale. 

 Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si 

nici pentru activitati  din  domeniile  reglementate  de  Legea  nr.182/2002  privind  

protectia  informatiilor clasificate, cu modificarile ulterioare.  
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În atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă au prioritate asociaţiile sau 

fundaţiile care oferă beneficiarilor servicii gratuite. 

Potrivit  dispozitiilor  prezentului  regulament,  nu  se  acorda  finantari  

nerambursabile  pentru activitati  ce  presupun  dezvoltarea  infrastructurii  solicitantului  si  

nici  pentru  cheltuieli  care  se constituie intr-o forma sau alta in remuneratie pentru 

membrii organizatiei. 

 

PRINCIPII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANTARE 

NERAMBURSABILA 

 

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila sunt: 

a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana juridica ce 

desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, beneficiar; 

b)  eficacitatea  utilizarii  fondurilor  publice ,  respectiv  folosirea  sistemului  concurential  

si  a criteriilor  care  sa  faca  posibila  evaluarea  propunerilor  si  a  specificatiilor  tehnice  si  

financiare pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila; 

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor 

referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila; 

d)  tratamentul  egal,  respectiv  aplicarea  in  mod  nediscriminatoriu  a  criteriilor  de  

selectie  si  a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel incat 

orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se 

atribui contractul respectiv; 

e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes 

general, regional   sau   local   nu   poate   beneficia   de   atribuirea   mai   multor   contracte   

de   finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an; 

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile 

unei activitati  a  carei  executare  a  fost  deja  inceputa  sau  finalizata  la  data  incheierii  

contractului  de finantare. Observaţie: vor fi finan ţate proiectele/programele a căror dată 

de start va fi după data semnării contractului de finan ţare. Recomandăm ca activităţile 

proiectelor participante la procedura de selecţie să se desfăşoare începând cu lunile mai-

iunie ale anului în curs şi să se finalizeze cel târziu în 30 noiembrie a aceluiaşi an. 

g)  cofinantarea,  in  sensul  ca  finantarile  nerambursabile  trebuie  insotite  de  o  

contributie  de minimum 10% din valoarea totala a finantarii din partea beneficiarului ; 

h) anualitatea, in sensul derularii intregii proceduri de finantare in cadrul anului calendaristic 
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in care s-a acordat finantarea nerambursabila din bugetul local. 

Finantarea  se  acorda  pentru  acoperirea  partiala  a  unui  program  ori  proiect  in  

baza  unui contract incheiat intre parti, si a anexelor I – cerere de finantare si II – buget. 

Pentru  acelasi   domeniul,   un   beneficiar   nu   poate   contracta   decat   o   singura   

finantare nerambursabila in decursul unui an (nu se pot primi finanţari nerambursabile în 

acelaşi timp şi pe aceaşi unitate de la bugetul aceleiaşi autorităţi finanţatoare); 

 In cazul in care un beneficiar contracteaza, in cursul aceluiasi an calendaristic, mai 

mult de o finantare  nerambursabila  pentru  domenii  diferite  de  la  aceeasi  autoritate  

finantatoare,  nivelul finantarii  nu  poate  depasi  o  treime  din  totalul  fondurilor  publice  

alocate  programelor  aprobate anual in bugetul autoritatii finantatoare respective. 

 

 

PREVEDERI BUGETARE  

 

Programele  si  proiectele  de  interes  public  vor  fi  selectionate  pentru  finantare  in  

cadrul limitelor fondului anual aprobat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, stabilit 

potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea 

bugetului local. 

 

 

INFORMAREA PUBLICA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA  

 

   Procedurile   de   planificare   si  executare  a  plafoanelor  de  cheltuieli  privind  

finantarile nerambursabile,  desemnarea  membrilor  comisiei  de  evaluare  si  selectionare,  

procedurile  de atribuire  a  contractelor  de  finantare  nerambursabila,  contractele  de  

finantare  nerambursabila semnate  de  autoritatea  finantatoare  cu  beneficiarii,  precum  si  

rapoartele  de  executie  bugetara privind  finantarile  nerambursabile,  constituie  informatii  

de  interes  public,  potrivit  dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile 

de interes public. 

Promovarea lansării publice de proiecte se va realiza în Monitorul Oficial al României, 

Partea a VI-a, pe site-ul primăriei municipiului Cluj-Napoca, prin comunicate de presă și la 

sediul Serviciu protecție socială (Direcția de Asistență Socială și Medicală, str. St. O. Iosif, nr. 

4. 
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CAPITOLUL II – Procedura de solicitare a finantarii  

Atribuirea  contractelor  de  finantare  nerambursabila  se  face  pe  baza  selectiei  publice  

de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finantare nerambursabila din fonduri 

publice,  prin  selectarea  acestuia  de  catre  o  comisie,  cu  respectarea  principiilor  prevăyute de 

prezentul regulament. 

Anual  va  exista  o  singura  sesiune  de  selectie  a  proiectelor.  Exceptie  pot  face  

proiectele  de amploare aparute in cursul anului. 

Procedura  de  selectie  de  proiecte,  organizata  de  Direcția de Aistență Socială și 

Medicală, Serviciu public organizat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, va 

cuprinde urmatoarele etape: 

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile; 

b) publicarea anuntului de participare, a termenului limit ă de depunere și a întregii documentații 

necesare; 

c) inscrierea candidatilor; 

d) transmiterea documentatiei; 

e) prezentarea propunerilor de proiecte; 

f) verificarea eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica 

si financiara; 

g) evaluarea propunerilor de proiecte; 

h) comunicarea rezultatelor; 

i) incheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabila; 

j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabila 

Prezentarea ofertelor se va face într-un plic exterior închis pe care se va scrie următorul text: 

Direcția de Asistență Socială și Medicală – pentru Comisia de evaluare și selecționare a 

proiectelor de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale – A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ȘEDINȚA DE EVALUARE 

(conform anunțului de participare). 

 În plicul interior se va introduce: 

- scrisoare de înaintare/interes 

- un plic interior ce va cuprinde un exemplar în original și  o copie a proiectului și a documentelor 

de calificare. Ambele exemplare a proiectului (copie și originalul) trebuie semnate în original pe 

fiecare pagină. Acest plic interior trebuie să fie închis și marcat cu denumirea și adresa solicitantului 

– candidat, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fără a fi deschise, în cazul în 

care scrisoarea de interes este declarată întârziată. 
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Documentatia  de  solicitare  a  finantarii  se  va  depune  in  doua  exemplare  (original  si  

copie) la  registratura Direcției de Asistență Socială și Medicală,  str. St. O. Iosif, nr. 4. 

Documentatia va fi intocmita in limba romana. 

Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului si 

trebuie  sa  fie  semnata,  pe  propria  raspundere,  de  catre  solicitant  sau  de  catre  o  persoana 

imputernicita legal de acesta. 

Bugetul  proiectului  va  fi  prezentat  exclusiv  in  lei  (RON)  si  va  ramane  ferm  pe  

toata durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabila. 

In  vederea  organizarii  competitiei  de  selectionare,  pentru  a  primi  finantare,  

documentatiile prevazute  din  prezentul  regulament  se  vor  depune  in  termenul  stabilit  de  catre 

autoritatea finantatoare prin anuntul de participare. 

Documentatia solicitantilor persoane juridice va contine actele prevazute mai jos: 

a) formularul de solicitare a finantarii conform Anexei 1 la prezentul Regulament; 

b) bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului (Anexa 2); 

c) dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți; 

d) declaratia consiliului director al organizatiei solicitante (Anexa 3); 

e) actul constitutiv, statutul si certificatul de inregistrare fiscala, actele doveditoare ale sediului 

organizatiei solicitante si actele aditionale, dupa caz; 

f) situatiile  financiare  anuale  la  data  de  31  decembrie  a  anului  precedent,  inregistrate  la 

administratia  finantelor  publice  a  municipiului  Cluj-Napoca;  in  cazul  in  care  acestea  

nu  sunt finalizate, se vor depune situatiile aferente exercitiului financiar anterior 

g) documente  privind  colaborarea  sau  parteneriatul  cu  alte  consilii  locale  sau  cu  

organizatii guvernamentale si neguvernamentale, daca este cazul; 

h) CV-ul coordonatorului de proiect (Anexa 8) 

i) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre stat si bugetul local 

j)  declaratia de impartialitate (Anexa 5) 

k) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevazute 

l) alte documente considerate relevante de catre aplicant 

 

Documentatia solicitantilor persoane fizice: 

a. Formularul de solicitare a finantarii (cererea de finantare); 

b. bugetul de venituri si cheltuieli al proiectului; 

c. alte documente considerate relevante pentru realizarea activitatilor proiectului. 

 

Termenul limit ă pentru primirea aplicațiilor  
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Data  limita  de  depunere  a  solicitarilor  de  finanţare  se  va  publica  în  două  cotidiene  

de interes   local   şi   pe   site-ul   autorităţii   finanţatoare.    

Alte informa ţii  

Toate  sesiunile  de  informare  si  continutul  prezentului  regulament  cu  privire  la  această  

licitaţie deschisă vor fi anunţate pe Internet, la adresa : www.primariaclujnapoca.ro.  

De  asemenea,  se  pot  obţine  informaţii  şi  de  la  sediul  DASM  (strada  St. O. Iosif,  nr. 

4),  Serviciul Protecție Socială.  Se pot trimite întrebări prin e-mail  sau prin fax, dar nu mai târziu 

de  10 zile înaintea termenului limită de depunere a propunerilor la adresele indicate mai jos, 

indicând clar licitaţia la care se referă: e-mail:  legea350@gmail.com , Fax:  0262 599316. 

Răspunsurile  la  întrebările primite  vor  fi  transmise  solicitanţilor nu  mai târziu  de  4  

zile  înaintea termenului limită de depunere a propunerilor. 

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, trebuie să se facă în 

formă scrisă a documentului. Documentele scrise pot fi transmise prin una din următoarele forme: 

scrisoare prin poştă, fax, e-mail, în condiţiile legii. Orice document scris trebuie confirmat de 

primire.  

Pentru asigurarea  tratamentului egal  al  solicitanţilor,  Autoritatea  Finanțatoare  nu  poate  

formula opinii asupra eligibilităţii unui solicitant, partener sau proiect. 

 

CAPITOLUL III – Criteriile de acordare a finantaril or nerambursabile 

 

Persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial – asociaţii  ori fundaţii 

constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, cu sediul (filiala) sau 

punct de lucru (sucursala) în Cluj-Napoca care iniţiază şi organizează programe şi proiecte de 

interes public, aplicate cetăţenilor Municipiului Cluj-Napoca, pot fi finanţate cu sume 

nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca. 

Finanţãrile nerambursabile acordate se vor utiliza de cãtre persoanele fizice sau persoanele 

juridice (a se  vedea  Legea  nr.  350/2005)  numai  pentru  proiectele  de  interes  public  iniţiate  şi 

organizate de cãtre acestea, în completarea  veniturilor proprii si a celor primite  sub  formă de 

donaţii şi sponsorizãri. 

Solicitanţii  trebuie  să  fie  direct  responsabili  de  pregătirea  şi  managementul  proiectului  

şi  să  nu acţioneze ca un intermediar. 

Fiecare solicitant (sau consorţiu) trebuie să aducă o contribuţie proprie de minimum 10 % 

din costurile totale ale proiectului. 

 Finanţarea  se  acordă,  pentru  acoperirea  parţială  a  unui  proiect,  în  baza  unui  contract  

încheiat  între Consiliul  Local  al  Municipiului Cluj-Napoca prin Direcţia de Asistenţă Socială şi 

Medicală şi persoana fizică  sau persoana  juridică  selecţionată  pe baza criteriilor prevăzute în 

prezentul regulament. 
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Proiectele  vor  respecta  criteriile  generale  prevăzute  de  Legea  nr.  350/2005  şi  criteriile  

specifice  de evaluare prevăzute de prezentul regulament. 

Conform art. 25 alin 1 din Legea 350/2005 propunerea de proiect are caracter ferm şi 

obligatoriu din punct de  vedere  al  conţinutului,  iar  bugetul  rămâne  ferm  pe  toată  durata  de  

îndeplinire  a  contractului  de finanţare nerambursabilă. 

Finanţarea se poate acorda în tranşe aferente realizării programului sau proiectului, potrivit 

contractului de finanţare semnat între părţi. Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare 

proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare. Ultima tranşă de finanţare 

se acordă după finalizarea proiectului şi este obligatoriu să fie de minim 20% din valoarea totală a 

finanţării. 

Durata de implementare a unui proiect este de la data semnarii contractului pana maximum 

la data de 30.11.2014. 

Vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care intrunesc urmatoarele criterii de selectionare: 

a) programele si proiectele sunt de interes public local, conform Strategiei de Incluziune 

Socială; 

b) este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin: 

- experienta in domeniul administrarii altor programe si proiecte similare 

- caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetatenii, comunitatea); 

- capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la 

nivelul propus (implicarea în implementare a specialistilor din domeniul asistenţei sociale, 

psihologiei, sociologiei etc) ; 

- experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii 

guvernamentale 

si neguvernamentale din tara si din strainatate, dupa caz. 

Toate cererile selectionate in urma trierii sunt supuse evaluarii. La acordarea punctajului vor 

fi considerate ca prioritare: 

� Relevanta proiectului propus, prin raportare la obiectivele strategice, prevăyute în 

cadrul Strategiei de Incluziune Socială; 

� Relevanta proiectului propus, pentru nevoia identificata, la nivel local; 

� Gradul de implicare si conlucrare dintre organizatii; 

� Claritate si realism in alcatuirea planului de actiune; 

� Claritatea, relevanta si corelarea bugetului cu activitatile propuse; 

� Dimensiunea impactului prevazut; 

Nu sunt selectionate programele ori proiectele aflate in una dintre urmatoarele situatii: 

a) documentatia prezentata este incompleta; 

b) au conturile bancare blocate; 

c)  solicitantii  nu  au  respectat  un  contract  de  finantare  anterior  (in  acest  caz  le  va  fi  
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suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finantare pe o perioada de un an de zile) ; 

d) solicitantii au prezentat declaratii neconforme cu realitatea la o participare anterioara. 

e)   solicitantii   nu   si-au   indeplinit   obligatiile   de   plata   exigibile   a   impozitelor,   

taxelor   si contributiilor catre bugetul stat, bugetul local, precum si bugetul asigurarilor sociale de 

stat. 

 

Autoritatea finanțatoare are dreptul de a cere solicitanților prezentarea de documente care 

dovedesc eligibilitatea, precum și documente edificatoare care să dovedească o formă de 

înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere 

profesional, în conformite cu prevederile legale din România. 

 

Beneficiarul are obligația de a respecta dispozițiile referitaore la achizițiile publice, conform 

OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006



 10 

CAPITOLUL IV – Organizarea si functionarea comisiilor de evaluare si 

selectionare 

1. Evaluarea si selectionarea solicitarilor se va face de catre comisia de evaluare si 

selectionare 

stabilita. 

2.  Comisia  de  evaluare  si  selectionare  va  fi  formata  din  9  persoane,  numita  prin 

Dispoziția primarului municipiului Cluj-Napoca. 

3.  Sedintele  comisiei  sunt  conduse  de  un  presedinte,  ales  dintre  membrii  comisiei  

prin  vot deschis. 

4. Presedintele comisiei va asigura convocarea si prezenta membrilor comisiei, in 

termen de 5 zile de la data comunicarii de catre secretarul comisiei a problemelor 

a caror rezolvare este de competenta comisiei. 

5. Comunicarile secretarului comisiei vor fi inaintate in scris si pe mail la adresele 

stabilite de comun acord cu presedintele comisiei. 

6. Secretarul nu are drept de vot. 

7.  Fiecare  membru  al  comisiei  va  semna  o  declaratie  de  impartialitate,  potrivit  

modelului prevazut in Anexa nr.9 

   8. Comisiile hotarasc prin votul majoritatii membrilor. 

 

CAPITOLUL V – Procedura evaluarii si a selectionarii proiectelor 

 

Documentatiile de solicitare a finantarii vor fi comunicate de urgenta, pe masura 

inregistrarii, secretariatului   comisiei   de   evaluare   si   selectionare.   Secretariatul   

comisiei   nu   va   accepta documentatiile inregistrate dupa termenul limita 

corespunzator sesiunii de finantare. 

Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate. 

Documentatia de solicitare a finantarii este analizata de catre membrii comisiei 

de evaluare si selectionare in termenul stabilit prin anuntul de participare si va fi notata 

potrivit criteriilor de evaluare. 

Comisia  de  evaluare  si  selectionare  inainteaza  procesul  verbal  de  stabilire  

a  proiectelor castigatoare a procedurii de selectie Serviciului protecție socială in  

vederea  intocmirii  proiectului  de  hotarare  de consiliu privind alocarea sumelor din 

bugetul local. 

In  termen  de  10  zile  de  la  data  incheierii  lucrarilor,  secretarul  comisiei  
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comunica  in  scris aplicantilor, rezultatul selectiei, precum si fondurile propuse a fi 

alocate. 

Criteriile de selecție   a  finanţării  nerambursabile  permit  evaluarea  calităţii  

cererilor  de  finanţare  din  punctul  de  vedere  al obiectivelor şi priorităţilor stabilite in 

2014 şi acordarea finanţării proiectelor care maximizează eficacitatea generală a 

licitaţiei. Acestea fac  posibilă selecţia  propunerilor faţă de care  Autoritatea 

Finanțatoare are certitudinea  că  se  vor  conforma  obiectivelor  şi  priorităţilor  

propuse  şi  garantează  vizibilitatea  finanţării Comunităţii. Acestea acoperă anumite 

aspecte precum relevanţa proiectului, compatibilitatea acestuia cu obiectivele  licitaţiei  

deschise  in  2014,  calitatea,  setul  de  indicatori  de  verificare,  impactul  aşteptat, 

sustenabilitatea şi raportul cost-eficacitate. 

Evaluarea  calitativă  a  proiectelor  va  avea  în  vedere  justificarea  acestora  

pe  bază  de  chestionare  de evaluare a nevoilor/ alte instrumente, evidenţierea 

rezultatelor proiectului pe bază de indicatori cantitativi, calitativi. 

Finanțarea nerambursabilă a programelor/proiectelor și acțiunilor din 

sfera serviciilor sociale se aprobă pentru activități derulate în intervalul de la data 

semnării contractului de finan țare pănă la data de 30 noiembrie 2014 și poate 

sprijini una sau mai multe componente ale acestora , numai pentru nevoi temeinic 

justificate prin cerea de finanțare. 

Documentația de solicitare a finanțării este analizată de către membrii comisiei 

de evaluare și selecționare în termenul stabilit prin anunțul de participare și va fi notată 

potrivit criteriilor de evaluare. 

Comisia înaintează procesul verbal de evaluare și selecție a proiectelor 

câștigătoare Serviciului protecție socială, în vederea întocmirii proiectului de hătărâre 

de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local. 

DE REŢINUT: - Punctajul 

Criteriile  de  evaluare  sunt  împărţite  în  secţiuni  şi  sub-secţiuni.  Fiecărei  sub-

secţiuni  i  se  va  acorda  un punctaj între 1 şi 5 în conformitate cu următoarele 

recomandări: 

1 = foarte slab; 2 = slab; 3 = acceptabil; 4 = bun; 5 = foarte bun 
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Gril ă de evaluare 

 
Secţiunea 

Punctaj 
maxim 

1. Capacitate financiară şi operaţională 10 

1.1  Solicitantul şi partenerii săi au suficientă experienţă în 
managementul proiectelor? 

 
2 

1.2 Solicitantul şi partenerii săi au suficientă  experienţă tehnică ? (in 
mod deosebit  cunoştinţe privind problemele ce trebuie rezolvate) 

 
3 

1.3 Solicitantul şi partenerii săi au suficientă  capacitate  managerială ?
(inclusiv personal, echipamente şi capacitatea de a gestiona bugetul  
destinat activităţilor proiectului)? 

 
3 

1.4 Solicitantul are suficiente surse de finanţare stabile ? 2 
2. Relevanţă 30 
2.1 Cât de relevantă este propunerea  pentru obiectivele programului? 
Notă: Un punctaj de 5 puncte (foarte bun) va fi acordat doar dacă 
propunerea se adresează in mod specific cel puţin uneia din priorităţi. 
Notă: Un punctaj de 5 puncte (foarte bun) va fi acordat doar dacă 
propunerea conţine elemente de valoare adăugată specifice, unicitate, 
inovativitate... 

 
 

15 

2.2 Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile şi constrângerile 
specifice ale comunitatii locale? (inclusiv evitarea repetării unor actiuni, 
proiecte precedente şi realizarea compatibilităţii cu alte obiective de 
dezvoltare locala) 

 
10 

2.3 Cât de clar sunt definite şi strategic alese grupurile implicate 
(beneficiari finali, 
grupuri ţintă)? Sunt nevoile lor clar definite şi proiectul li se adresează 
în mod corespunzător? 

 
5 

3. Metodologie 30 
3.1 în ce măsură activităţile propuse sunt potrivite, practice şi corespund 
obiectivelor şi rezultatelor aşteptate? 

 
5 

3.2 Cât de coerent  şi de realizabil este planul general al activităţilor? 
(în special,  reflectă analiza problemelor implicate, ia în considerare 
factorii externi şi anticipează o evaluare ?) 

 
5 

3.3 Cât de satisfăcător este nivelul implicării  şi particip ării 
partenerilor în proiect? 
Notă: Dacă nu este nici un partener, punctajul va fi 1. 

 
10 

3.5 Propunerea conţine indicatori verificabili care să poată măsura în 
mod obiectiv rezultatele proiectului? 

 
10 

4. Durabilitate 20 
4.1 în ce măsură este posibil ca proiectul să aibă un impact tangibil 
aspra grupurilor ţintă? 

 
5 

4.2 În ce măsură propunerea conţine potenţiale efecte multiplicatoare? 
(incluzând potenţialul de extindere a rezultatelor proiectului şi  
diseminarea informaţiilor)  

 
5 
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4.3 În ce măsură rezultatele aşteptate sunt sustenabile din punct de 
vedere: 
- financiar (cum vor fi finanţate activităţile după încheierea 
finanţării locale) 
- instituţional (vor continua să existe structurile care să  permit 
continuarea activităţilor la sfârşitul prezentului proiect? Vor fi însuşite/ 
asumate rezultatele proiectului pe plan local?) 
si durabile din punct de vedere: 
- la nivel de politici (unde este cazul) (care va fi impactul 
proiectului – 
de ex. va duce la îmbunătăţirea exeperientei locale, codurilor de 
conduită, metodelor, etc. ?) 

 
10 

5. Buget şi raport cost-eficacitate 10 

5.1  În  ce  măsură  raportul  între  costurile  estimate  si  rezultatele  
aşteptate  este satisfăcător? 

 

5 
5.2 În ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru 
implementarea proiectului? 

 

5 
Punctaj  total  maxim 100 

 

Dupa ce comisia  stabileste  finantarile nerambursabile care  se  vor acorda de la 

bugetul  local  in anul 2014 in temeiul Legii nr. 350/2005, aceasta pastreaza un rol de 

observator al proiectelor aprobate, putand  veni  cu  observatii  care  sa  conduca  la  

cresterea  sustenabilitatii  programului  de finantare locala, urmand sa se activeze pentru 

urmatoarea sesiune de selectie a proiectelor. 

 

 

CAPITOLUL VI – Incheierea contractului de finantare  

 

Contractul  se  incheie  intre  Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicala, 

serviciu public organizat în subordinea Consiliului Local si  solicitantul 

selectionat, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicarii rezultatului 

sesiunii de selectie a proiectelor in presa locala si pe site-ul Primariei Cluj-Napoca. 

Conform art. 17 din Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local 

pentru autoritatea finanțatoare, au obligația de a transmite spre publicare în Monitorul 

Oficial al României, partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractului de finanțare 

nerambursabilă,  nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului și 

comunicării acestuia pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca. Secretarul 
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Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor se însărcinează să transmită spre 

publicare în Monitorul Oficial al României, anunțul de atribuire a contractului de 

finanțare nerambursabilă. 

La contract se vor anexa formularul de solicitare a finantarii precum si bugetul 

de venituri si cheltuieli al programului/proiectului. 

 

CAPITOLUL VII – Procedura privind derularea contrac tului de finantare 

 

Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate in baza unui contract de finantare 

nerambursabila numai in masura in care sunt justificate si oportune si au fost 

contractate in perioada executarii contractului. 

Categoriile  de  cheltuieli  eligibile  si  neeligibile  sunt  cuprinse  in  Anexa  nr. 

6  la  prezentul regulament. 

Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada 

derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării rapoartelor 

intermediare/finale, în scopul completării dosarului de finanțare nerambursabilă. 

Autoritatea finantatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finantare 

nerambursabila ca platile catre beneficiar sa se faca in transe, in raport cu faza 

proiectului si cheltuielile aferente, in functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, 

durata si evolutia in timp a activitatii finantate ori de costurile interne de organizare si 

functionare ale beneficiarului. 

Atunci  cand,  pentru  indeplinirea  obligatiilor  contractuale,  beneficiarul  

achizitioneaza,  din fonduri  publice  nerambursabile,  produse,  lucrari  sau  servicii,  

procedura  de  achizitie  este  cea prevazuta  de  Ordonanta  de  urgenta  a  Guvernului  

nr. 34/2006,  aprobata  prin Legea nr. 337/2002, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Toate  documentele/  metodologiile/  suporturi  curs/  baze  de  date,  etc.  

realizate  in cadrul/ca urmare a proiectului apartin in egala masura finantatorului si 

finantatului, fiind anexate in format electronic rapoartelor tehnice/ de activitate ale 

proiectului. Finantatorul are acces si poate sa solicite orice document din partea 

finantatului.
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CAPITOLUL VIII – Procedura de raportare si control  

 

 

Pe parcursul derularii contractului, solicitantii care au primit finantare au obligatia sa 

prezinte Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, urmatoarele raportari: 

-  raportari  intermediare:  vor  fi  depuse  în momentul solicitării  oricarei  transe  intermediare, în 

vederea justificării activităților desfășurate. 

-  raportare  finala:  depusa  in  termen  de  15  zile  de  la  incheierea  activitatii  si  va  cuprinde 

obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect cuprizand atat finantarea proprie 

cat si contributia Autorităţii Finanţatoare. 

Raportarile vor fi intocmite in conformitate cu anexa 4 la regulament, vor fi depuse atat pe 

support de  hartie  cat  si  pe  suport  magnetic  sau  posta  electronica  si  vor  fi  insotite  de  

documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. 

Acestea  vor  fi  depuse  la  registratura  Direcției de Asistență Socială și Medicală  cu  adresa  de  

inaintare  intocmita conform anexei 7 la regulament. 

Raportul  final  de  activitate  semnat   de   către   coordonatorul   de   proiect,   care   trebuie   să 

cuprindă date referitoare la: 

 perioada şi   locul de desfăşurare a programului, participanţi/ beneficiari; 

 activităţile/acţiunile desfăşurate în cadrul programului; 

 rezultate  obţinute,  indicatori  precişi  de  performanţă  şi  de  eficienţă,  gradul  de 

îndeplinire al obiectivelor propuse; 

 contribuţia partenerilor la realizarea acţiunii; 

 impact şi posibilităţi de continuare a activităţii; 

 reflectarea acţiunii în mass media; 

 concluzii. 

Raportul  final  de  activitate  trebuie  să  fie  însoţit  –  în  original  –  de  o  scurtă ştire  şi  

fotografii  după  caz,  care  a  fost  publicată  în  mass  media,  respectiv  şi  în  formă electronică, 

în vederea prezentării programului pe site-ul primăriei municipiului Cluj-Napoca. 

 

Raportul  financiar  şi  Decontul (conform  modelului  care  constituie  Anexa  nr.  4, parte  

integrantă  a  prezentei),  semnat  de  către  coordonatorul  de  proiect,  trebuie  să cuprindă date 

referitoare la: 

a)  tipul proiectului 

b)  valoarea totală a proiectului realizat din care: 

- tipul cheltuielilor finanţate din bugetul municipiului Direcţiei de 
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Asistenţă Socială şi Medicală, conform contractului de finanţare, inclusiv menţionarea 

activităţilor/ acţiunilor care au determinat; 

- tipul  cheltuielilor  finanţate  din  alte  surse  de  finanţare  (contribuţie  proprie, sponzorizări,   etc.),   

inclusiv   menţionarea   activităţilor/acţiunilor   efectuate. 

2.  Proiectele/programele  pentru  care  nu  s-au  depus  rapoartele  finale  in  termenul  stabilit  prin 

contract nu vor obtine decontarea transei finale si vor urma procedurile specifice. 

3.  Comisia  de  Evaluare  si  Selectie  va  stabili  duratele  contractelor  de  finantare  astfel  incat  sa 

asigure derularea procedeului de finantare a contractului si de decontare a ultimei transe in anul 

calendaristic in care s-a acordat finantarea. 

4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta până la data stabilită în contract, 

urmatoarele documente: 

- pentru decontarea cheltuielilor administrative si a cheltuielilor ocazionate de 

achizitionarea de bunuri si servicii: factura fiscala, insotita de chitanta/ordin de plata/bon 

fiscal, cu evidentierea tipurilor de produse; 

- pentru   decontarea   cheltuielilor   de   inchiriere :   contract   de   inchiriere,   factura   fiscala, 

chitanta/ordin de plata/dispozitie de plata 

-     pentru decontarea cheltuielilor privind consultanța de specialitate, fond de premiere: document 

justificativ privind existența obligației de plată, factură fiscal (unde este cazul), chitanță/ordin de 

plata/stat de plată semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului, tabel nominal cu datele de 

identificare și semnătura premiatului, în copie. 

- pentru  decontarea  cheltuielilor  care  se  inscriu  in  categoria  alte  cheltuieli:  orice  document 

fiscal care corespunde legislatiei aflate in vigoare. 

Data  documentelor  justificative  trebuie  sa  fie  in  concordanta  cu  perioada  desfasurarii 

actiunii şi a contractului de finanţare. 

Nu se accepta la decont produse considerate din categoria de lux, alcool, cafea. 

5.  Autoritatea  finantatoare  isi  rezerva  dreptul  de  a  face  verificari,  atat  in  perioada  derularii 

contractului  de  finantare  nerambursabila,  cat  si  ulterior  validarii  raportului  final,  dar  nu  mai 

tarziu de 3 luni de la data validarii. 

6.  Contractele  de  finantare  nerambursabile  vor  prevedea,  sub  sanctiunea  nulitatii,  calitatea 

Biroului Audit din cadrul Primariei de a exercita controlul financiar asupra derularii activitatilor 

nonprofit finantate din fondurile publice. 

7.  Regimul  de  gestionare  a  sumelor  finantate  si  controlul  financiar  se  realizeaza  in  conditiile 

legii.  Auditarea  sumelor  utilizate  se  va  face  de  catre  compartimentele  de  specialitate/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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CAPITOLUL IX – Sanctiuni  

1. Contractele de finantare pot fi reziliate de plin drept, fara a fi necesara interventia instantei de 

judecata, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii prin care partii in culpa 

i  s-a  adus  la  cunostinta  ca  nu  si-a  indeplinit  obligatiile  contractuale.  Notificarea  va  putea  fi 

comunicata in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii neindeplinirii sau indeplinirii 

necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii contractuale. 

2.  In cazul rezilierii contractului  ca urmare  a  neindeplinirii  clauzelor contractuale, beneficiarul 

finantarii este obligat in termen de 15 zile sa returneze ordonatorului principal de credite sumele 

primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finantarii altor programe 

si proiecte de interes public. 

3.  Pentru  sumele  restituite  ca  urmare  a  rezilierii  contractului  beneficiarii  finantarii  datoreaza 

dobanzi si penalitati de intarziere, conform legislatiei privind colectarea creantelor bugetare, care 

se constituie in venituri ale bugetului local. 

4. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale precum 

si la interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii pe viitor 

 

CAPITOLUL X – Dispozitii finale  

1.  Orice  comunicare,  solicitare,  informare,  notificare  in  legatura  cu  procedura  de  selectie  sau 

derularea  contractelor  de  finantare  se  va  transmite  de  catre  solicitantii  finantarii  sub  forma  de 

document  scris.  Orice  document  scris  trebuie  inregistrat  in  momentul  primirii  la  registratura 

Direcției de Asistență Socială și Medicală,  str.  St. O. Iosif, nr. 4.  Orice  document  scris  trebuie  

confirmat  de  primire,  cu exceptia documentelor care confirma primirea. 

2. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare. 

3.  Prevederile  regulamentului  vor  fi  aplicate finantarilor  nerambursabile  din bugetul local al 

Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public organiyat în subordinea Consiliului local 

al municipiului Cluj-Napoca, pentru activități sociale nonprofit de interes local din sfera serviciilor 

sociale.. 

4. Prezentul regulament ramane in vigoare pana la aparitia normelor metodologice aferente Legii 

nr.350/2005. 

5. Anexele urmatoare fac parte integranta din prezentul regulament. 

a)   Anexa 1 – formular cerere de finantare 

b)   Anexa 2 – bugetul de venit si cheltuieli 

c)   Anexa 3 – declaratie pe propria raspundere 

d)   Anexa 4 – formular pentru raportari intermediare si finale 

e)   Anexa 5 – declaratie de impartialitate a beneficiarului 

f) Anexa 6 – cheltuieli eligibile si neeligibile 
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g)   Anexa 7 – adresa de inaintare a raportului final sau intermediar 

h)   Anexa 8 – curriculum vitae 

i) Anexa 9 – declaratie de impartialitate a membrilor Comisiei Evaluare si Selectie 
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ANEXA 1 
CERERE DE FINANTARE 1 

 
 

A) APLICANTUL  
 
1. Solicitant:  
Numele complet: 
Prescurtarea: 
Adresa: 
Cod fiscal/(CNP-persoana fizica): 
Telefon:     Fax : 
E-mail: 

 
2. Date bancare: 
Denumirea bancii: 
Codul IBAN: 
Titular:  

 
3. Datele presedintelui (reprezentantului legal) organizatiei: 
Nume: 
Tel./Fax: 
E-mail: 

Semnatura 
 
4. Responsabilul financiar al organizatiei:  
Nume: 
Tel./Fax: 
E-mail: 

Semnatura 
 
5. a. Consideratii generale despre organizatie 
  

 
5.b. Descrierea resurselor umane ale organizatiei  
 

                                                 
1 Orice modificare in textul original al formularului atrage dupa sine respingerea cererii 
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B). PROIECTUL  
 
6. Titlul proiectului: 
 
7. Locul desfasurarii proiectului (localitate): 
 
8. Durata proiectului:  de la    ...........          pana la    ............ 

 
 
10. Justificarea proiectului (max 5 randuri): 

 
11. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor: 
 
12. Echipa Proiectului 
 
13. Partenerul (-ii) proiectului (daca este cazul): 

- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site) 
- scopurile si obiectivele prevazute in statut 
- scurta descriere a activitatilor derulate (max 10 randuri) 

 
14. Ordinea de prioritate (in cazul in care ati aplicat mai multe proiecte la aceasta runda va rugam 
sa precizati ordinea importantei lor pentru dumneavoastra, luand in considerare procedura de 
aplicare, conform Regulamentului). 
 
Data: 
 
Semnatura reprezentantului legal   Semnatura coordonatorului de proiect 
 
Stampila institutiei / organizatiei 
 
 

9. Rezumatul proiectului structurat astfel: 
- scopul proiectului 
 
- obiectivele proiectului 
 
- grupuri tinta, beneficiari 
 
- activitatile principale 
 
- rezultatele estimate  
 
 



 21 

ANEXA 2 
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 

 
Organizatia/Persoana fizica......…………………………………............. 
Proiectul ............................................................................... Perioada si locul desfasurarii 
............................. 
 
Nr. 
crt. 

Denumire indicatori TOTAL OBSERVATII 

I. VENITURI – TOTAL, din care:   
1. Contributia beneficiarului (a+b+c+d)   
a). Contributie proprie   
b). Donatii   
c). Sponsorizari   
d). Alte surse   
2. Finantare nerambursabila din bugetul local    
II. CHELTUIELI – TOTAL, din care:   
1. Inchirieri   
2. Onorarii/fond premiere/Consultanta    
3. Transport   
4. Cazare si masa   
5. Consumabile   
6. Echipamente   
7. Servicii   
8. Administrative   
9. Tiparituri   
10. Publicitate    
11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)   

  TOTAL  
%    

 
Detalierea cheltuielilor cu evidetierea surselor de finantare pe fiecare categorie de cheltuiala: 

Contributia Beneficiarului Nr 
crt 

Categoria  
bugetara 

Contributia 
finantator Contributia 

proprie 
Alte surse 

Total 
buget 

1. Inchirieri     
2. Fond premiere     
3. Transport     
4. Cazare si masa     
5. Consumabile     
6. Echipamente     
7. Servicii     
8. Administrative     
9. Tiparituri     
10. Publicitate      
11.Alte cheltuieli (nominal)     

    TOTAL 
%    100 

Presedintele organizatiei                             Responsabilul financiar al organizatiei 
               ..............................     ................................. 
    (numele, prenumele si semnatura)                           (numele, prenumele si semnatura) 

Data ................... 
 
Stampila 
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ANEXA 3 
 
 

DECLARATIE 
 
 

 
Subsemnatul ____________________________, domiciliat in localitatea ___________________, 

str. ___________________________, nr. ____, bl ____, ap ____, sectorul/judetul _____________, 

codul postal ___________, posesor al actului de identitate seria ____ nr. _______________, codul 

numeric personal _________________________________________, in calitate de reprezentant al 

asociatiei/fundatiei/organizatiei _____________________________________________________, 

declar pe propria raspundere ca nu ma aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se afla in nici 

una dintre urmatoarele situatii: 

 

a) in incapacitate de plata; 

b) cu conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti definitive; 

c) nu am incalcat cu buna stiinta prevederile unui alt contract finantat din fonduri publice; 

d) nu sunt vinovat de declaratii false cu privire la situatia economica; 

e) nu am/are restante catre bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale; 

f) nu sunt condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, dare 

sau luare de mita, marturie mincinoasa, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. 

 

Cunoscand pedeapsa prevazuta de art. 292 din Codul penal pentru infractiunea de fals in declaratii, 

am verificat datele din prezenta declaratie, care este completa si corecta. 

 

 

 

Semnatura, 

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

 

 

Data 

.................. 
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ANEXA 4 
 

FORMULAR pentru raportari intermediare si finale 
 
 

Contract nr. ______________ incheiat in data de _______________ 
 
Organizatia _____________________________________________ 
- adresa: 
- telefon/fax: 
 
 
Titlul proiectului: 
 
Data inaintarii raportului: 
 
I. Raport de activitate 
 
1. Descrierea pe scurt a activitatilor desfasurate pana la data intocmirii raportului: 
(Descrierea nu va depasi o pagina si va cuprinde datele necesare unei evaluari de ansamblu a derularii proiectului si 
verificarii realitatii prestatiilor: beneficiari, ecouri de presa, colaborarea cu alti parteneri etc.) 

 

 
2. Realizarea activitatilor propuse: 
 

 
3. Rezultate obtinute si rezultate asteptate: 
(Rezultatele obtinute si rezultatele asteptate vor fi consemnate in raport cu fiecare activitate desfasurata, in concepte 
masurabile, indicatori de eficienta. Anexati documente relevante, dupa caz.) 
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II. Raport financiar 
 
1. Date despre finantare: 
- valoarea totala a proiectului, conform contractului de finantare nr.    din    
- valoarea finantarii cumulate la data intocmirii raportului:    , din care: 
 - contributie proprie a Beneficiarului: 

- sume reprezentand finantare nerambursabila de la bugetul local in baza contractului de 
finantare nr. ________________ din ___________: 

Prevederi conform bugetului 
anexa la contract 

Executie  

Nr 
crt 

Categoria  
bugetara 

Contri
butia 
finant
ator 

Contribut
ia proprie 
beneficiar 

Alte surse 
(donati, 

sponsoriza
ri 

etc.) 

Total 
buget 

Contrib
utia 

finantat
or 

Contrib
utia 

proprie 
a 

benefici
arului 

Alte surse 
(donatii, 

sponsoriza
ri, 

etc.) 

Total 
executie 

Inchirieri         
Onorarii/ 
Fond 
premiere/ 
Consultanta  

        

Transport         
Cazare si masa         
Consumabile         
Echipamente         
Servicii         
Administrative         
Tiparituri         
Publicitate          
Alte costuri         

 TOTAL         
 %    100     

 
2. Se anexeaza in copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitante fiscale, 
bonuri, extrase de cont, ordine si dispozitii de plata. 
 
3. Situatia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupa modelul prezentat mai jos):  
 
Nr. 
crt. 

Categoria 
cheltuieli 

Nr.si data 
document 

Unitatea 
emitenta 

Suma 
totala 

Contributie 
finantator 

Contributie 
Aplicant 

       
       
       
Total (lei):    
 
 
Presedintele asociatiei/fundatiei/organizatiei/cultului ................................... 
(numele, prenumele si semnatura) 
 
Coordonatorulprogramului/proiectului................................. 
(numele, prenumele si semnatura) 
 
Responsabilul financiar al asociatiei/fundatiei/organizatiei/cultului 
(numele, prenumele si semnatura) 
 

Data ................... 
Stampila 
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ANEXA 5 
 
 
 
 

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE 
 
 
 
 
 

Reprezinta conflict de interese orice situatie care il impiedica pe beneficiar in orice moment 

sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si situatia in care 

executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane implicate in implementarea 

proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese 

comune cu o alta persoana. 

Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizatiei 

solicitante in ceea ce priveste implementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile preventive 

necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de 

asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar 

putea genera un asemenea conflict. 

 

Numele si prenumele: 

 

Functia: 

 

Semnatura si stampila: 
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ANEXA 6 

 
 

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE  
 
 
- Administrative: incalzire, electricitate, apa-canal, comunicatii. Nu  se  accepta  cheltuieli  de  

chirie  sediu. 

- Inchirieri: echipamente, mijloace de transport, sali de activitati (seminarii, cursuri, expoziții 

etc); 

-    Consultanță / Fond premiere: se considera cheltuieli eligibile premiile acordate in cadrul 

proiectului. Se va prezenta contract civil și/sau factură. În cazul aprobării de premii, trebuie 

prezentată decizia juriului și lista cu numele, prenumele premianților, codul numeric personal, 

sumă și semnătura premiantului; 

- Transport: bilete si abonamente transport, transport echipamente si materiale, bonuri de 

benzina. Transportul se va realiza pe cat posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, la clasa a 

doua; nu se accepta transport taxi pentru personae. În cazul efectuarii tansportului cu autoturismul 

proprietate personală se pot deeconta 7,5 l combustibil pe 100 de km (factură însoțită de bon fiscal, 

explicații referitoare la mijloc de transport, rută, km parcurși și consum specific) 

- Cazare si masa: cazarea si masa aferenta persoanelor implicate in derularea proiectului 

(hotel max 3 stele, nu se accepta la decont bauturi alcoolice, tigari si produse alimentare de 

lux – inclusiv cafea). Se atașează lista persoanelor care au beneficiat de aceste servicii, semnătura și 

datele lor de identificare. 

- Consumabile: papetarie, toner, cartus imprimanta, markere etc. (rechizite de de birou, 

materiale didactice, materiale de promovare, materiale sanitare, alte materiale necesare 

(nominalizate prin contract, justificate de specificul proiectului) – factură și/sau bon de casă, ce va 

conține detalii privind materialele și echipamentele achiziționate. 

- Achizitii servicii: orice activitate prestata de o persoana juridica sau fizica, care nu se 

incadreaza la categoriile onorarii. Exemple: servicii postale, traduceri, tehnoredactare, developari 

filme foto, montaje filme etc. Exclus servicii de consultanta. 

Cheltuielile privind serviciile: 

1. Servicii de închiriere: închiriere echipamente, mijloace de transport, săli pentru organizarea 

diferitelor acțiuni (conferințe, seminarii, spectacole etc), 

2. Servicii de consuntanță: consultanță din partea unor specialisti din diferite domenii, direct 

implicați în proiect. 

3. Servicii de publicitate: editarea și tipărirea unor publicații publicitare – broșuri, pliante, afișe, 

bannere, etc – traducerea și tehnoredactarea unor material, developări fotografii. 

 

- Tiparituri: publicatii, brosuri, pliante, fluturasi, manuale, carti, afise etc. 
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- Publicitate/ actiuni promotionale ale proiectului/programului (maxim 7% din bugetul 

proiectului) 

-    Onorarii pentru colaboratorii beneficiarului în scopul realizării proiectului, alții decât cei 

permanenți, în baza convenției civile (personal de specialitate direct implicat în derularea 

proiectului). 

- Alte  costuri:  tot  ceea  ce  nu  poate  intra  in  categoriile  mai  sus  mentionate,  dar  care  se  

justifica pentru activitatile proiectului. 

  Documentele justificative ale diferitelor categorii de cheltuieli – instrumentele de plată tebuie 

însoțite în mod obligatoriu de documente justificative. Aceste documente trebuie să certifice 

exactitatea sumelor de plată, recepția bunurilor, executarea servicilor și altele asemenea, conform 

angajamentelor legale încheiate. Instrumentele de plată se semnează de către președinte / 

responsabil de proiect. 

  Documentele justificative vor fi prezentate în copie certificate de către beneficiar prin 

semnătură și ștampilă, cu mențiunea ”Conform cu originalul”. 

  Finanțarile nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție proprie de minim 10% din 

valoarea totală a finanțării din partea beneficiarului. Astfel, organizația beneficiarului trebuie să 

prezinte documente justificative și pentru suma ce reprezintă contribuția proprie (contract, factură, 

chitanță sau ordin de plată). Nu se vor putea deconta decât sumele plătite anterior depunerii 

decontului. 

 

 

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:  

 

o Cheltuieli cu personalul (pentru angajații cu character permanent ai beneficiarului) 

o Cheltuieli cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe 

o Achizitii de terenuri, cladiri 

o Achizitii bunuri care se constituie in obiecte de inventar si mijloace fixe 

o Alte cheltuieli care contravin legislatiei in vigoare privind finantarile din fonduri 

publice 

o Reparații, întrținerea echipamentelor închiriate 

o Administrative (chirie sediu) 

 



 28 

 

ANEXA 7  

 
 
 
!!   Antet aplicant  !!  
 
 
Catre, 
 
 
Direcţia de Aistenţă Socială şi Medicală 
 
 

Alaturat va inaintam raportul narativ si financiar privind proiectul inregistrat cu nr. 

_______________, avand titlul _____________________________________ care a avut/are loc in 

________________, in perioada _______________ in valoare de ____________________, 

conform contractului nr. __________ din data de _________ 

 

 

Data 
 
 
Reprezentant legal                         Coordonator proiect 
 
Numele si prenumele____________   Numele si prenumele____________ 
 
Semnatura ____________    Semnatura _____________ 
 
 

Stampila organizatiei 
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ANEXA 8 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Rolul propus in proiect: coordonator proiect 
1. Nume:  
2. Prenume:  
3. Data nasterii:  
4. Cetatenie:  
5. Stare civila:  
6. Domiciliu:  
7. C.I./B.I.: seria.....nr......... 
8. CNP.: 
9. Telefon: 
10. Studii:  

Institutia 
[ De la – pana la ] 

Diploma obtinuta: 

  
  

11.  Limbi straine:   Indicati competenta lingvistica pe o scala de la 1 la 5  
(1 - excelent; 5 – de baza) 
Limba Citit Vorbit Scris 

    
    

 
12. Membru  in asociatii profesionale: 
13. Alte abilitati:  
14. Functia in prezent:  
15.  Vechime in institutie: 
16.  Calificari cheie:  
17.  Experienta specifica:  
18. Experienta profesionala 

 
Date 

de la – 
pana la 

Locatia Institutia Pozitia Descriere 

     
     

 
19. Alte informatii relevante :  
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ANEXA 9 

 
 
 
 

DECLARATIE DE IMPARTIALITATE  
 
 
 
 

Subsemnatul   .......……………...............   detin,   ca   membru   al   Comisiei   de   evaluare   si 
selectionare a organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, care pot primi finantare de 
la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, calitatea de evaluator al 
programelor/proiectelor inaintate comisiei. 

 
Declar prin prezenta ca nici eu si nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei pana la gradul al II-

lea inclusiv  nu  avem  nici  un  interes  patrimonial  sau  nepatrimonial  in  legatura  cu  cererile  de 
acordare  a  finantarii  integrale  sau  partiala  a  proiectelor/programelor  de  interes  public, 
inaintate  Comisiei  de  evaluare  si  selectionare  a  organizatiilor  neguvernamentale  fara  scop 
lucrativ, care pot primi finantare de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca. 

 
Confirm ca, in situatia in care as descoperi, in cursul actiunii de selectionare si evaluare, ca 
un astfel de interes exista, voi declara imediat acest lucru si ma voi retrage din comisie.  

Data ............. 

Semnatura ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


