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Capitolul l - Dispozitii generale

Scop
1.
Prezentul „Ghid" are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii
pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile
de atac al actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a
contractelor de finanţare nerambursabilă acordate din bugetul județului Călărași.
Glosar de termeni
2. În înțelesul prezentului Ghid, termenii și expresiile de mai jos au următoarea
semnificație:
Activitate generatoare de profit
Autoritate finanţatoare

Beneficiar
Cerere de finanțare
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Contract de finanţare nerambursabilă

Eligibilitate
Finanţare nerambursabilă

Fond de premiere

Fonduri publice
Identitate vizuala

Onorariu
Solicitant

Activitate care produce un profit în mod direct pentru
o persoană fizică sau juridică.
Județul Călărași acordă finanţări nerambursabile
pentru activităţi nonprofit de interes general, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general.
Solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare
nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei
publice de proiecte
Formularul completat de către solicitant, în vederea
obținerii finațării nerambursabile
Cheltuieli realizate de către Beneficiar, care pot fi luate
în considerare pentru finanţarea nerambursabilă.
Cheltuieli inerente realizarii proiectului, dar care nu
pot fi finanțate din fonduri nerambursabile.
Contract încheiat, în condiţiile legii, între județul
Călărași,
denumită
în
continuare
autoritate
finanţatoare, şi un beneficiar.
Calitatea de a îndeplini condițiile impuse de ghidul
programului de finanțare
Alocaţie financiară directă din fonduri publice, în
vederea desfăşurării de către persoane fizice sau
persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi
nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni
sau programe de interes public la nivelul județului
Călărași în domeniul cultură și învățământ
Cheltuieli alocate pentru acordarea de premii
participanţilor la activitățile organizate în domeniul
cultură și învățământ
Sume alocate din bugetul județean de către Consiliul
Județean Călărași;
Sistem de reguli și recomandãri de aplicare și
dezvoltare a elementelor vizuale fundamentale ale
finanțatorului
Plată, retribuție pentru un serviciu prestat de o
persoană cu o anumită profesiune
Orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial
care depune o propunere de proiect.
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3. Prezentul Ghid stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare
nerambursabilă.
4. Orice solicitant, persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial - asociaţie ori
fundaţie constituită conform legii poate depune propuneri de proiecte în conformitate cu
domeniile prevăzute în „Programul Anual" al finanţărilor nerambursabile de la bugetul
judeţului Călărași, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Călărași, în vederea atribuirii
contractelor de finanţare nerambursabilă.
5. Participarea la Programul Anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul judeţului
Călărași este nediscriminatorie, solicitanţii care depun propuneri de proiecte putând fi
persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite
potrivit legii, care activează în folosul comunităţii judeţului Călărași şi propun desfăşurarea
unor acţiuni sau programe care să contribuie la interesul public judeţean al judeţului Călărași
în domeniile specificate în Programul Anual al finanţărilor nerambursabile.
6. Finanţările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru proiectele de interes public
iniţiate şi organizate de către solicitanti, în completarea veniturilor proprii şi a celor primite
sub forma de donaţii şi sponsorizări.
Domeniu de aplicare
7. Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare
nerambursabilă de la bugetul judeţului Călărași, în baza prevederilor Legii nr.350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Prezentul ghid nu se aplică fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de
sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi
speciale.
9. Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru
activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor
clasificate, cu modificările ulterioare.
10. Potrivit dispoziţiilor prezentului ghid, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru
activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care
aceasta reprezintă o componenta indispensabilă proiectului, fapt constatat de către comisia de
evaluare şi selecţionare ulterior analizei documentaţiei depuse de aplicant.
11. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce
desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a
criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare
pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a
criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice
persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se
atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes
general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare
nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea 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 din
partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a proiectului; susţinerea financiară
din partea Consiliului Judeţean Călărași nu se poate ridica la mai mult de 90% din bugetul
total al proiectului.
4

12. Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui
contract încheiat între părţi.
13. Pentru aceeaşi activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură
finanţare nerambursabilă de la Consiliul Județean Călărași în decursul unui an.
Beneficiari
14.1. Beneficiarii direcți
Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanţare
nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop
patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, respectând condițiile de
eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și capacitate financiară stabilite de reglementările
în vigoare.
14.2. Beneficiarii indirecți
Beneficiarii indirecți ai Programului sunt locuitorii județului Călărași, participanți la
activitățile culturale şi de învăţământ.
Prevederi bugetare
15. Proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor unui
program anual aprobat de către Consiliul Judeţean Călărași, stabilit potrivit prevederilor
legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului judeţean.
15.1. Alocare indicativă pentru Bugetul Programului
Suma globală indicativă disponibilă pentru prezenta licitaţie deschisă este de 50 mii lei,
finanţată din bugetul Consiliului Judeţean Călăraşi.
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a nu acorda întreaga sumă disponibilă.
Mărimea finanţării nerambursabile
Orice grant acordat prin acest program trebuie să se încadreze între următoarele limite minimă
şi maximă ale sumelor:
 Suma minimă: 10 mii lei
 Suma maximă: 25 mii lei
15.3. Reguli de finanțare:
Valoarea finanțării nerambursabile va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a
proiectului, iar valoarea cofinanțării din partea beneficiarului va reprezenta minim 10% din
valoarea totală a proiectului.
In cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult
de o finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu poate
depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul
autorităţii finanţatoare.
Informarea publică şi transparenţa decizională
16. Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările
nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare şi selectionare, procedurile de
atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă
semnate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară
privind finantările nerambursabile, constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare.
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Capitolul II - Procedura de solicitare a finanţării
17. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei
publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare
nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea
principiilor prevăzute în primul capitol.
18. In cursul anului bugetar 2016 se vor organiza una sau mai multe sesiuni de selecţie a
proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul judeţului Călărași. În
condițiile în care, după prima sesiune de selecție rămân sume nealocate, Consiliul Județean
Călărași, poate organiza noi sesiuni de selecție, până la epuizarea fondurilor prevăzute în
Programul anual. În cazul în care, la sfârșitul anului rămân sume nealocate, acestea vor fi
trecute în fondul de rezervă bugetară, constituit în bugetul judeţean de venituri si cheltuieli al
judeţului Călărași.
19. Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Consiliul Judeţean Călărași va cuprinde
următoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b) publicarea anunţului de participare;
c) înscrierea candidaţilor;
d) transmiterea documentaţiei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea
tehnică şi financiară;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor;
i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare
nerambursabilă.
20. Documentaţia de solicitare a finanţării, însoţită de o scrisoare de interes întocmită conform
modelului prezentat în anexa A1 se va depune în doua exemplare (original şi copie) şi in
format electronic (CD sau DVD) la Registratura Consiliului Judeţean Călărași situat în
municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr.1.
21. Documentaţia de solicitare a finanţării se introduce într-un plic sigilat.
22. Documentaţia va fi întocmită în limba română.
23. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului
şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană
împuternicită legal de acesta.
24. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei şi va rămâne ferm pe toată durata de
îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă.
25. In vederea organizării competiţiei de selecţionare, pentru a primi finanţare, documentaţiile
prevăzute la pct. 26 şi 27 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de către
autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare.
26. Documentaţia solicitanţilor persoane juridice va conţine actele prevăzute mai jos:
a) formularul de solicitare a finanţării conform anexei A2;
b) bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului, prezentat conform anexei B;
c) CV-urile membrilor echipei de proiect (anexa C);
d) declaraţiile conducătorului organizaţiei solicitante conform anexelor D 01, D 02 si D 03;
e) buget detaliat - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute,
conform modelului prevăzut în anexa E;
f) actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului
organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, după caz;
g) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Călărași; în cazul în care acestea nu sunt
finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior, cu excepţia
asociaţiilor şi fundaţiilor nou înfiinţate, care vor menţiona această situaţie în cererea de
finanţare;
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h) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizatii
guvernamentale si neguvernamentale, daca este cazul;
i) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul consolidat al
statului;
j) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local;
k) acte din care să rezulte pregătirea profesională în specialitatea proiectului, a unui membru
al echipei de proiect, pentru proiectele din domeniul cultură și învățământ;
l) deviz estimativ de lucrări;
m) alte documente considerate relevante de către aplicant;
27. Documentaţia solicitanţilor persoane fizice va conţine următoarele acte:
a) formularul de solicitare a finanţării (anexa A2);
b) bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului, prezentat conform anexei B;
c) CV-urile membrilor echipei de proiect (anexa C);
d) declaraţiile solicitantului conform anexelor D 01, D 02 si D 03;
e) buget detaliat - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute,
conform modelului prevăzut în anexa E;
f) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul consolidat al
statului;
g) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local;
h) copie legalizată după actul de identitate;
i) deviz estimativ de lucrări;
j) alte documente considerate relevante de către aplicant;
CAPITOLUL III – Criterii de acordare a finanțărilor nerambursabile
28. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de
selecționare:
a) programele și proiectele sunt de interes public județean sau local;
b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării prin:
- căile și modalitățile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetățeni, comunitate);
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul
propus.
EVALUAREA ȘI SELECTAREA CERERILOR DE FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ
29. Cererile de finanțare nerambursabilă vor fi examinate și evaluate de către Comisia de
evaluare și selecție a proiectelor din domeniul cultură și învățământ.
Evaluarea proiectelor se face în două etape:
I. Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de eligibilitate, conform listei de verificare:
Lista de verificare
(se va completa de către comisia de evaluare)
DATE ADMINISTRATIVE
Numele solicitantului
Statut legal
Data înfiinţării organizaţiei
Partener
Titlul propunerii

Nume:

ÎNAINTE DE A TRIMITE PROPUNEREA DVS., VĂ RUGĂM
SĂ VERIFICAȚI DACĂ FIECARE DIN URMĂTOARELE
COMPONENTE SUNT COMPLETE ȘI RESPECTĂ
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URMĂTOARELE CRITERII DE ELIGIBILITATE
DA

NU

1. Termenul limită de depunere a fost respectat
2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanţare
nerambursabilă, cel publicat pentru această licitaţie
3. Propunerea este redactată în limba română
4. Este inclusă o copie alături de original și este ataşat un exemplar şi
în format electronic
5. Fiecare partener a completat și a semnat o declarație de parteneriat,
conform cu prevederile din Cererea de finanțare și aceasta este
inclusă în propunere. (Vă rugăm să indicați NU dacă nu aveți nici un
partener)
6. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, exprimat în lei,
conform cu prevederile din Cererea de finanţare şi este inclus în
propunere
7. Valoarea finanţării solicitate se încadrează in limitele stabilite
8. Declaraţile solicitantului au fost completate şi semnate conform cu
prevederile din Cererea de finanţare
9. Contribuţia solicitantului este de minim 10%
10. Documentele suport cerute sunt ataşate (cele enumerate la
capitolul II din Ghidul Solicitantului)
11. Solicitantul este eligibil
12. Partenerul/Partenerii este/sunt eligibil/eligibili
13. Declarațiile solicitantului au fost completate, au fost semnate
conform prevederilor din Cererea de finanțare
14. In formularul Cererea de finanţare solicitantul a descris clar
tipurile de activităţi şi costurile acestor activităţi
Comisia de evaluare are dreptul să ceară solicitanţilor prezentarea de documente suplimentare
care dovedesc eligibilitatea acestora.
Nu sunt selecționate programele ori proiectele aflate în una din următoarele situații:
a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile pct. 26 și pct. 27
din cap. II din prezentul ghid;
b) solicitanții au conturile bancare blocate;
c) solicitanții nu au respectat un contract de finanțare anterior (în acest caz le va fi
suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioadă de un an de
zile);
d) solicitanții au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară;
e) nu și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor și contribuțiilor
la bugetul de stat și bugetul local, la bugetul asigurărilor sociale de stat și a fondurilor
speciale.
II. Verificarea proiectului depus și acordarea punctajului conform criteriilor și
punctajului stabilit:
Finanțările nerambursabile se acordă pentru următoarele programe din domeniul
cultură și învățământ:
1. Muzica: reprezintă unul din principalele mijloace de consum cultural, în mod special în
rândul tinerilor. De aceea încurajarea şi susţinerea tinerilor în exprimarea creativităţii lor prin
muzică şi dans, precum şi facilitarea accesului cetăţenilor la consumul unor cât mai diverse
stiluri muzicale, constituie obiective prioritare din cadrul prezentului program de finanţare.
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2. Cultura scrisă. Publicaţiile sunt, în conformitate cu prevederile art.1 din Legea
nr.186/2003 privind promovarea culturii scrise: cărţi, reviste, albume şi alte publicaţii având
caracter ştiinţific sau literar-artistic, pe orice fel de suport.
3. Arte vizuale, plastice şi ale spectacolului: exprimarea artistica si culturala a unei
comunitati se realizeaza si prin intermediul artelor vizuale si plastice.
Teatrul: reprezintă unul din principalele mijloace prin care se pot exprima valorile artistice si
in acelasi timp se pot imbunatati cunostintele culturale ale comunităţii.
4. Creare de evenimente. Evenimentele culturale de importanţă majoră au avut întotdeauna
un impact pozitiv asupra comunităţii judetene. Promovarea şi sprijinul acestor acţiuni conduce
la dezvoltarea legăturii dintre actul cultural şi un public cât mai larg şi diversificat.
5. Alte activităţi culturale (promovarea imaginii judeţului Călărași şi a vieţii culturale a
comunităţilor din judeţul Călărași)
6. Invatamant (organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale, etc)
7. Activităţi educative cu tematică de mediu. Proiecte care stimulează acţiuni directe şi
campanii de mediu, stimularea participării publice la luarea deciziilor de mediu, educaţia
pentru mediu, formarea profesionala, dezvoltarea organizaţiilor şi a spiritului eco-civic;
Organizarea de activităţi educative cu tematică de mediu, pentru populatia din judetul
Călărași; Elaborarea unor materiale informative şi de promovare (broşuri, pliante, afişe,
produse şi materiale multimedia, cataloage etc.); Organizarea unor seminarii, instruiri sau
conferinţe cu specialiştii de mediu;
Categoriile de activităţi ce vor fi finantate sunt următoarele:
 Activităţi culturale care antrenează şi/sau au impact asupra unui număr cât mai mare
de cetăţeni ai judeţului Călărași
 Acţiuni dedicate promovării şi/sau valorificării potenţialului cultural al judeţului
Călărași
 organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi
culturale; - organizarea de expoziţii de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice,
documentare; - punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică,
dans, film, interdisciplinare sau pluridisciplinare; - editarea de cărţi şi publicaţii; organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în ţară şi în străinătate;
Următoarele tipuri de activităţi sunt eligibile:
A - arte vizuale şi ale spectacolului: expoziţii, spectacole, manifestări şi târguri tradiţionale de
interes judeţean, naţional şi internaţional (organizate cu titlul de acces gratuit),
B - simpozioane, conferinţe şi seminarii pe teme culturale de interes judeţean cu participare
naţională şi internaţională (cu menţionarea sprijinului financiar al Consiliului Judeţean
Călărași);
C - editarea de lucrări din domeniul culturii scrise, astfel cum este acesta definit la art.1-3 din
Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, numai cu caracter documentar cum ar
fi: album, almanah, revistă şi alte materiale de promovare ilustrative a patrimoniului cultural
local în circuitul cultural naţional (ca de exemplu: ghid cultural al Judeţului Călărași, album,
broşură şi alte materiale de promovare pe diverse suporturi, precum: CD, DVD, materiale
audio-video, spaţiu virtual)
D - aniversări jubiliare, manifestări culturale şi alte activităţi de promovarea a vieţii culturale
a comunităţilor din judeţul Călărași, prin intermediul spaţiului virtual (Internetul).
E – restaurare, reabilitare și consolidare lăcașuri de cult; restaurare picturi din lăcașurile de
cult; realizare instalații pentru prevenirea și stingerea incendiilor
Publicaţiile vor fi distribuite în mod gratuit, fără ca solicitantul să realizeze de pe urma
acestor activităţi profit. Totodată, este interzisă finanţarea unor lucrări ce vor fi ulterior
comercializate.
Pe ultima copertă va exista o casetă tehnică ce va cuprinde:
o titlul proiectului;
o editorul materialului,
o data publicării;
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şi următorul conţinut/citat „Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Călărași.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Consiliului Judeţean Călărași”
Evenimentele cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare. Vor fi
punctate suplimentar acele propuneri de proiecte care vor avea efecte benefice si asupra pieţei
forţei de muncă locale prin crearea de locuri de muncă permanente sau temporare pentru
şomeri, în mod special pentru cei tineri sau şomerii de lungă durată, creeând oportunităţi
pentru calificare şi noi locuri de muncă în sectorul cultural. Activităţile avute în vedere în
propunerile de proiecte trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele prezentului program.
Următoarele tipuri de activităţi nu sunt eligibile:

Sponsorizări individuale pentru participarea la workshop-uri, seminarii, conferinţe,
congrese;

Burse de studii sau cursuri de instruire individuală;

Intretinerea si reparatia autovehiculelor detinute de Solicitant;

Activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare de la bugetul de stat sau din alte surse.
Grila de evaluare
Criteriu de evaluare
1. Relevanţă si coerenţă
1.1. Cât de convingător este descrisă problema abordată?
- foarte convingător
- suficient de convingător
- insuficient
1.2. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului în raport cu problema descrisă?
(Obiectivele identificate să fie SMART: S – specific, M – măsurabil, A –
posibil de atins, R – realist, T – definit în timp)
1.3. Cât de clar definit și strategic este ales grupul țintă/grupurile țintă?
1.4. În ce măsură proiectul conține elemente specifice generatoare de valoare
adăugată (ex. soluții inovatoare, modele de bună practică, continuarea unei
tradiții la nivelul județului Călărași, etc.)
- conține foarte multe elemente specifice care generează valoare adăugată
- conține suficiente elemente specifice care generează valoare adăugată
- conține insuficiente elemente specifice care generează valoare adaugată
1.5. În ce măsură tema proiectului se încadrează în prioritățile de dezvoltare
stabilite de Consiliul Județean Călărași?
2. Metodologie
2.1. Cât de coerente, adecvate și practice sunt activitățile proiectului? (gradul de
corelare cu obiectivele proiectului, cu rezultatele și nevoile grupurilor țintă și
cu aspectele practice privind desfășurarea proiectului)
2.2. Cât de clar și realist este calendarul activităților?
2.3. Cât de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activitățile
propuse?
2.4. Implementarea proiectului are impact pozitiv puternic asupra comunității?
- are impact foarte puternic
- impact suficient
- impact insuficient
3. Durabilitate
3.1. În ce măsură proiectul va avea influență pe termen lung asupra grupului
țintă?
3.2. În ce măsură activitățile proiectului vor putea fi continuate și după
finalizarea implementării proiectului?

Punctaj
maxim
30 pct
5
5
3
0
5

5
10

10
5
0
5
20 pct
5

5
5
5
5
3
0
10 pct
5
3
10

3.3. În ce măsură proiectul conține efecte multiplicatoare (devine model pentru
alte proiecte)?
4. Buget și eficacitatea costurilor
4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de cheltuieli în
raport cu activitățile și graficul proiectului?
- Bugetul este foarte clar, realist, detaliat în raport cu activitățile și
graficul proiectului
- Bugetul este suficient de clar, realist, detaliat în raport cu activitățile și
graficul proiectului
- Bugetul este insuficient de clar, realist, detaliat în raport cu activitățile și
graficul proiectului
4.2. În ce măsură sunt necesare cheltuielile estimate în raport cu activitățile
propuse pentru implementarea proiectului?
5. Capacitatea de implementare a proiectului
5.1. Solicitantul are personal cu experiență în implementarea proiectului?
5.2. Solicitantul are resurse materiale, echipamente necesare pentru
implementarea proiectului?
5.3. Solicitantul are resurse financiare stabile și suficiente pentru implementarea
proiectului?
6. Cuantumul contribuției proprii
6.1. peste 50%
6.2. 16% - 50%
6.3. 10% - 15%
TOTAL

2
10 pct
5
5
3
0
5
15 pct
5
5
5
15 pct
15
10
5
100 pct

1. Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt cele care întrunesc punctajul cel
mai mare, rezultat din grila de evaluare, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere
tehnico-financiar. Proiectul sau proiectele care nu întrunesc punctajul minim de 60 de puncte,
rezultat din grila de evaluare, sunt respinse.
2. Proiectele vor fi finanţate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limitele
fondurilor aprobate prin Programul anual. În cazul în care, vor exista mai multe proiecte care
întrunesc același punctaj, dar nu vor exista resurse financiare pentru finanțarea lor, criteriul
avut în vedere la departajarea acestora va fi reprezentat de data și ora depunerii (înregistrării)
cererii de finanțare la Autoritatea Finanțatoare.
3. Beneficiarul finanţării nerambursabile se va angaja în scris să asigure contribuţia proprie pe
parcursul derulării proiectului. (Declaraţia este cuprinsă în anexa A2 - Cererea de finanţare)
Capitolul IV - Incheierea contractului de finanţare
1. Contractul se încheie între Județul Călărași şi solicitantul selecţionat, în termen de maxim
30 de zile de la data comunicării rezultatului final al sesiunii de selecţie a proiectelor în presa
locală şi pe site-ul Consiliului Judeţean Călărași.
2. La contract se vor anexa bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului întocmit conform
anexei B şi Declaraţia privind încadrarea în prevederile art.12 din Legea nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, prevăzută în anexa D02.
3. Dispoziţiile Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Horărârii Guvernului nr.925/2006 cu modificările şi completările ulterioare,
se aplică în mod corespunzător şi contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri
publice.
Capitolul V - Procedura privind derularea contractului de finanţare
1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui contract de finanţare
nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în
perioada executării contractului.
2. Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt cuprinse în anexa nr.1 la prezentul ghid.
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3. Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă
ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în avans, în raport cu faza de execuţie a
proiectului şi cu cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de
durată şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi
funcţionare ale beneficiarului.
4. Fiecare tranşă va fi platită numai după prezentarea și validarea raportului intermediar şi a
documentelor justificative aferente cheltuielilor efectuate de beneficiar în raport cu faza
proiectului.
5. Autoritatea finanţatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării
nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar,
pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de cel
mult 30 de zile de la terminarea proiectului si care va cuprinde obligatoriu justificarea
cheltuielilor platite din finantarea proprie si a cheltuielilor platite sau angajate din contributia
Consiliului Judetean Calarasi, la nivelul intregului Proiect. Cheltuielile angajate vor fi platite
in cadrul Proiectului pana la finalizarea acestuia, si se va face dovada acestora prin depunerea
copiilor documentelor justificative ce atesta plata angajamentelor in cauza.
6. Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a
raportului final de activitate şi a raportului financiar.
7. Autoritatea Finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării
contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării celor două rapoarte, în scopul
completării dosarului finanţării nerambursabile, dar nu mai tarziu de 3 luni de la expirarea
termenului prevazut la alin.(6).
8. Autoritatea Finanțatoare poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parţial, plata,
fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre
obligaţiile sale contractuale, şi să procedeze la verificarea întregii documentaţii privind
derularea Proiectului finanţat şi utilizarea finanţării.
9. Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează, din
fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea
prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 şi de Hotărârea Guvernului
nr.925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul VI: Procedura de raportare şi control
1. Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să
prezinte următoarele raportări:
- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare;
- raportare finală: depusă în termen de 30 zile de la încheierea proiectului şi va cuprinde
obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea
proprie cât şi contribuţia Consiliului Judeţean Călărași.
Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa III la Ghid, vor fi depuse atât pe suport
de hârtie, cât şi în format electronic şi vor fi însoţite de documentele justificative pentru
cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse la registratura Consiliul Judeţean Călărași cu
adresă de înaintare întocmită conform Anexei II la Ghid.
2. Proiectele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu
vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice.
3. Durata contractelor de finanţare va fi stabilită astfel încât să asigure derularea procedeului
de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care s-a
acordat finanţarea.
4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:
- pentru decontarea cheltuielilor administrative şi a cheltuielilor ocazionate de
achiziţionarea de bunuri şi servicii: factura fiscală, însotiţă de chitanţa/ordin de plată/bon
fiscal;
- pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factura fiscală,
chitanţa/ordin de plată/dispoziţie de plată;
- pentru decontarea cheltuielilor privind onorariile, consultanţa de specialitate, fond de
premiere: document justificativ privind existenţa obligaţiei de plată, factura fiscală (unde e
cazul), chitanţa/ordin de plată/stat de plată semnat de reprezentanţii legali ai beneficiarului;
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- pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: orice document
fiscal care corespunde legislaţiei în vigoare.
Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării
acţiunii.
5. Contractele de finanţare nerambursabilă vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea
Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit
finanţate din fondurile publice.
6. Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în condiţiile
legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate. Dosarul
complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva
aplicantului pentru un eventual audit ulterior.
7. Solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia ca, înainte de demararea proiectului, să
organizeze o conferinţă de presă în care să prezinte proiectul finanţat – calendarul
activităţilor, finanţarea, modalităţile concrete de realizare, obiectivele urmărite, produsele
utilizate în derularea proiectului, de asemenea să realizeze un comunicat de presă la începutul,
respectiv finalul proiectului etc.
Capitolul VII - Căi de atac
1. Actele sau deciziile care determină ori sunt rezultatul procedurii de evaluare şi selecţie a
proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, considerate nelegale,
pot fi atacate pe cale administrativă şi/sau justiţie, în temeiul dispozițiilor OUG nr. 34/2006,
cu modificările și completările ulterioare.
2. Procesele şi cererile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau
denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de
către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află
sediul autorităţii contractante.
3. Autoritatea finanţatoare este competentă să soluţioneze contestaţiile înaintate pe cale
administrativă.
4. Orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim în legatură cu un anumit
contract de finanţare nerambursabilă şi care suferă sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinţă
directă a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza căile de atac
prevăzute de lege.
Capitolul VIII: Sancţiuni
1. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei
de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în
culpa i s-a adus la cunostinţă ca nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.
2. In cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul
finanţării este obligat în termen de 15 zile de la data comunicării notificării prevăzute la pct. 1
din prezentul capitol să returneze autorității finanțatoare de credite sumele primite, cu care se
reîntregesc creditele bugetare ale acesteia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de
interes public.
3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, beneficiarii finanţării datorează
dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare,
care se constituie în venituri ale bugetului local.
4. Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale şi
interzicerea participării pentru obţinerea de finanţare.

Capitolul IX: Dispoziţii finale
1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie sau
derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de
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document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura
Consiliului Judeţean Călărași, la sediul acesteia, situat în municipiul Călărași, str. 1
Decembrie 1918, nr. 1. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia
documentelor care confirmă primirea.
2. Prezentul ghid se completează cu prevederile legale în vigoare.
3. Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul
judeţului Călărași în anul bugetar 2016 şi primeaza oricăror prevederi ale altor ghiduri
aprobate anterior.
4. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid.
Anexa A1: Scrisoare de interes
Anexa A2: Cerere de finanţare
Anexa B: Bugetul proiectului
Anexa C: CV-ul solicitantului/ echipei de proiect
Anexa D (D 01, D 02, D 03, D04): Declaraţii
Anexa E: Buget detaliat
Anexe privind categoriile de cheltuieli eligibile şi domeniile de activitate
Anexa 1: Cheltuieli eligibile şi neeligibile
Anexa 2: Categorii de obiective pentru domeniul cultură –învățământ.
Anexe privind încheierea şi derularea contractului:
Anexa l: Contract-cadru de finanţare nerambursabilă
Anexa II: Adresa de înaintare a raportului intermediar sau final
Anexa III: Formular pentru raportări intermediare şi finale
Anexa IV: Reguli de identitate vizuala
Anexa V: Anunţ de lansare a proiectului.
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Anexa A1 la Ghidul solicitantului

Scrisoare de interes
Ca urmare a anunţului de participare privind organizarea selecţiei publice a
proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului
Călărași pe anul 2016, în baza Legii nr.350 din 2 decembrie 2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general,
Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia/Persoana fizică ……………………………..., cu
sediul in localitatea
........……………………………..,

str.

..................…………………….,

nr.

………………, tel.,................................., reprezentata prin domnul/doamna
…………………………………................................,

având

funcţia

de……………………………….., ne exprimăm interesul de a participa, în
calitate de solicitant, cu proiectul …....……………………………….. la
procedura de selecţie organizată pentru domeniul: cultură și învățământ.

Solicitantul,
..............................
(numele, prenumele şi funcţia)
Data completării Semnătura
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Anexa A2 la Ghidul solicitantului
Cerere de finanţare
(Cererea şi anexele la aceasta se vor completa în 2 exemplare)
I. Date despre asociatie/fundaţie/organizaţie/persoana fizică:
1. Denumirea:
Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia/Persoana fizică ........................................................ …, cu
sediul
în
localitatea
................……….,
str.
…………………….,
nr.
…,
tel……..……………………
2. Dobândirea personalităţii juridice:
Hotărârea nr ...... din data de .................... , pronunţată de ...................................... , Certificat
de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor .........................................
3. Codul fiscal nr ...... , emis de ........................ din data de .......................................
4. Nr. contului bancar………........ deschis la Banca .................................. cu sediul în
…..............……………………
5. Date personale ale preşedintelui asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei sau despre persoana
fizică:
Numele
şi
prenumele
……...……………………..,
domiciliat
în
localitatea
…......……..………., str. ….....…………………., nr. …, tel…........…..………….
6. Date personale ale responsabilului financiar al asociaţiei/ fundaţiei/
organizaţiei sau despre persoana fizică:
Numele şi prenumele ….....……………………….., domiciliat în localitatea
……….......………., str.
……………..........………., nr. …, tel……..…........……….
II. Date despre proiectul propus:
1. Titlul proiectului:
2. Scopul:
3. Domeniul: cultură și învățământ
4. Rezumatul proiectului:
5. Obiective:
a. Obiectiv general:
b. Obiective specifice:
6. Grup ţintă:
7. Localitatea/instituţia în care se derulează proiectul, cu indicarea departamentului şi a
persoanei responsabile:
8. Durata derulării proiectului: (nu mai târziu de 31 decembrie 2016)
9. Bugetul proiectului pe surse de finanţare:
o fonduri solicitate de la bugetul judeţului Călărași (cuantumul finanţării solicitate)…..……
lei;
o contribuţia solicitantului beneficiar al finanţării (de minimum 10% din valoarea totală a
proiectului)…..…… lei;
o total buget proiect:………………(finanţarea solicitată + contribuţia solicitantului).

10. Descrierea detaliată a activităţilor: (max. 2 pagini)
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Nr.

Activitate

Descrierea
activităţii

Loc de
desfăşurare

Durata

Cost
lei

1.
2.
3.
4.

11. Plan de acţiune: programarea activităţilor:
Activitate
Luna I

Programarea activitatilor
Luna II
Luna III

……

12. Scopul si obiectivele proiectului (max. 20 randuri):
13. Justificarea proiectului: (max. 2 pagini)
14. Rezultatele scontate: impactul proiectului si mijloace de monitorizare si
evaluare a rezultatelor:
15. Echipa Proiectului: (max. 1 pagină)
16. 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)
17. 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).

18. Venituri totale la 31 decembrie 2015:
19. Cheltuieli totale la 31 decembrie 2015:
IV. Finanţarea solicitată de la bugetul judeţului Călărași în anul 2016 este de
___________ lei.
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Subsemnata/Subsemnatul ............................ , posesor/posesoare a/al buletinului/cărţii
de identitate seria......................................... nr …… , eliberat/eliberată la data de .................
de către ................................................ persoana fizică/împuternicit/împuternicită de consiliul
director

al

Asociaţiei/Fundaţiei/Organizaţiei

prin

Hotărârea

nr…../…………...…….,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe
propria răspundere următoarele:
- datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;
- Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia/Persoana fizică nu are sume neachitate la scadenţă către
persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite,
- mă angajez ca suma de ................... lei să o utilizez în scopul acordării serviciilor de interes
judeţean, conform datelor prezentate în anexele A şi B la prezenta cerere;
-Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia/Persoana fizică, reprezentată prin _________________, în
calitate de ____________________, mă angajez să asigur contribuţia proprie, în valoare de
_____ lei, reprezentând ……..% din valoarea totală a proiectului.

Persoana împuternicită, Responsabil financiar,
(semnătura şi ştampila) (semnatura şi ştampila)
Data .................
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Anexa B la Ghidul solicitantului

BUGETUL PROIECTULUI

Denumirea unităţii solicitante .....................................................................,
Titlul proiectului: .....................................................................,
Domeniul: .....................................................................,
Bugetul proiectului pe surse de finanţare:
o fonduri solicitate de la bugetul judeţului Călărași (cuantumul finanţării solicitate)…..……
lei;
o contribuţia solicitantului beneficiar al finanţării (de minimum 10% din valoarea totală a
proiectului)…..…… lei;
o total buget proiect:………………(fonduri solicitate + contribuţia solicitantului).

Nr.
Denumire Indicatori
Crt
I.
VENITURI - TOTAL, din
care:
1.
Contribuţia beneficiarului
a.
b.
c.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Total
(lei)

Luna I
(lei)

Luna II
(lei)

Luna III
(lei)

…

(a+b+c)
contribuţie proprie
donaţii şi sponsorizări
alte surse
Finanţare nerambursabilă din
bugetul judeţean
CHELTUIELI - TOTAL, din
care:
Inchirieri
Onorarii /fond premiere/
consultanţă
Transport
Cazare şi masa
Consumabile
Echipamente
Servicii
Administrative
Tipărituri
Publicitate
Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Preşedintele organizaţiei
(numele, prenumele şi semnatura)
Data ................
Stampila
Responsabilul financiar al organizatiei (numele, prenumele si semnatura)
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Anexa C la Ghidul solicitantului

Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
(rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Mobil:

Fax(uri)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

E-mail(uri)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Naţionalitate(-tăţi)

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Data naşterii

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Sex

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

(rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Locul de muncă vizat / Domeniul (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă
dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi
instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Limba
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Exprimare
scrisă

Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă,
vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă,
vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă,
vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă,
vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă,
vezi instrucţiunile)

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă,
vezi instrucţiunile)

Permis(e) de conducere

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu:
persoane
de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
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Anexa D01 la Ghidul solicitantului

DECLARATIE DE IMPARŢIALITATE
a beneficiarului

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment
să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care
executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea
proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte
interese comune cu o alta persoană.
Subsemnatul, în calitate de persoana fizică sau persoană cu drept de reprezentare a
organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate
măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta
definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice
situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele şi prenumele:
Funcţia:
Semnatura şi stampila:
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Anexa D 02 a Ghidul Solicitantului

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind încadrarea în prevederile art. 12 din Legea nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general

Subsemnatul ……………………………………, identificat cu CNP ………...……..………..,
persoană fizică sau persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei …………………………..
solicitante declar pe proprie răspundere că:

□

nu avem contractată nici o altă finanţare nerambursabilă cu Consiliul Judeţean

Călărași, pentru aceeasi activitate non-profit, în decursul anului fiscal 2016;

□

avem contractata o altă finanţare nerambursabilă cu Consiliul Judeţean Călărași,

pentru aceeaşi activitate non-profit, în decursul anului fiscal 2016, iar nivelul finanţării
depăşeşte o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în
bugetul autorităţii finanţatoare respective;

□

avem contractată o altă finanţare nerambursabilă cu Consiliul Judeţean Călărași,

pentru aceeaşi activitate non-profit, în decursul anului fiscal 2016, dar nivelul finanţării
nu depăşeşte o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în
bugetul autorităţii finanţatoare respective.

Numele şi prenumele: …………………………....
Funcţia: ................
Semnătura şi ştampila:
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Anexa D03 la Ghidul solicitantului

DECLARATIE
Subsemnatul ................ , domiciliat în localitatea............... , str .......... nr ...... , bl...., ap ....,
sectorul/judeţul ........... , codul poştal ........................... , posesor al actului de identitate
.................... seria .......................................... nr ......... , codul numeric personal ……. , în
calitate de reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei, declar pe propria răspundere că nu
mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situaţii:
1. în incapacitate de plata;
2. cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
3. nu am încălcat/nu a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri
publice;
4. nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
5. nu am/nu are restanţe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;
6. nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare,
dare sau luare de mita, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
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.

Semnătura,
---------------------------Data,
----------------------------
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Anexa D04 la Ghidul solicitantului

PARTENERI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPA LA PROIECT

1. DESCRIEREA PARTENERILOR
Aceasta secțiune trebuie completata pentru fiecare organizație partenera în parte. Fiecare
partener va depune Certificate fiscale din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale,
datoriile la plata contribuțiilor la fondurile sociale, fondul de șomaj și fondul
asigurărilor de sănătate și către bugetul local
Partener I
Denumirea legală completă
Statut juridic
Cod fiscal
Adresă oficială
Persoană de contact
Număr de telefon
Număr de fax
Adresa de e-mail
Website
Număr de angajați
Experienta in proiecte similare, relevanta
pentru rolul in implementarea proiectului
propus
Rolul și implicarea în pregătirea și
derularea proiectului propus
Acest tabel poate fi multiplicat, conform necesitatilor.
Acest formular de cerere trebuie insotit de o declaratie de parteneriat semnata și datata
de catre fiecare partener, in conformitate cu modelul de la pagina urmatoare.
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DECLARATIE DE PARTENERIAT
Un parteneriat este o relatie esentiala intre doua sau mai multe organizatiii,
care presupune împarțirea responsabilitatilor in derularea proiectului finantat de
catre Autoritatea Finantatoare. Pentru a asigura o derulare ușoară a proiectului,
Autoritatea Finanatatoare solicită tuturor partenerilor sa recunoască acest lucru,
consimțind la principiile de bună practica a parteneriatului, stipulate mai jos:
1. Toti partenerii au citit formularul de cerere și au inteles care va fi rolul lor in cadrul
proiectului înainte ca cererea de finantare nerambursabilă sa fie inaintată Autoritatii
Finantatoare.
2. Toti partenerii au citit contractul standard de finantare nerambursabilă și au
înteles care vor fi obligațiile care le revin in cadrul contractului daca finantarea
nerambursabilă este acordata. Ei autorizează solicitantul principal să semneze
contractul cu Autoritatea Finantatoare și sa ii reprezinte in relatiile cu Autoritatea
Finantatoare privind punerea in aplicare a proiectului.
3. Solicitantul trebuie sa se consulte permanent cu partenerii sai și să-i informeze in
totalitate asupra evolutiei proiectului.
4. Toti partenerii trebuie sa primeasca copiile rapoartelor - descriptive și financiare
– către Autoritatea Finantatoare.
5. Modificarile importante propuse in cadrul proiectului (ex. activitati, etc.)
trebuie să fie aprobate de parteneri, anterior înaintarii acestora catre
Autoritatea Finantatoare. In cazul in care aceste modificari nu au putut fi
aprobate de catre toli partenerii, solicitantul trebuie sa informeze
Autoritatea Finantatoare cu privire la acest lucru, atunci cand inainteaza spre
aprobare propunerea de modificare.
Am citit si consimtit asupra continutului proiectului inaintat Autoritatii
Finantatoare. Ne angajam ss actionam in conformitate cu principiile practicii unui
bun parteneriat.
Locul și data ........................................................

Nume

Nume

Organizație

Organizatie

Functie

Funcție

Semnatura și ștampila

Semnatura și ștampila

Fiecare partener va primi un exemplar al declarației de parteneriat.
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Anexa E la Ghidul solicitantului

BUGET DETALIAT
Denumirea unităţii solicitante .....................................................................,
Titlul proiectului:
Domeniul:
Suma nerambursabilă solicitatã ………………............... lei.

Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cheltuieli

Unitate

Inchirieri

Pe zi
Pe lună
Pe lună

Onorarii /fond
premiere/consultanţă
Transport
Cazare şi masă
Consumabile
Echipamente*
Servicii
Administrative
Tipărituri
Publicitate
Alte cheltuieli (se vor
nominaliza)

Număr de
unităţi

Cost unitar
(lei)

Cost total
(lei)

Pe călătorie
Pe lună
Pe km
Pe zi
Pe lună
Pe lună
Pe lună
Pe exemplar
Pe difuzare

* - cost al cumpărării sau închirierii
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Anexa 1 la Ghidul solicitantului

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

cheltuieli cu salariile echipei de implementare sau a colaboratorilor, corespunzător
legislaţiei în vigoare.
Atenţie: sunt considerate eligibile cheltuielile pentru echipa de implementare a
proiectului în cuantum de maxim 15 % din valoarea cofinanţării acordată de
Autoritatea Contractantă.

cheltuieli cu premiile – conform Codul fiscal din anul 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, (de exemplu: veniturile obţinute din premii ce depăşesc suma de 600
lei sunt impozabile).
Notă: În cazul în care în bugetul proiectului sunt prevăzute veniturile brute obţinute din
salarii şi premii, trebuie să se facă dovada plăţii impozitului pe venit.

cheltuieli legate de comunicaţii (telefon, Internet, trimiteri poştale);

cheltuieli administrative: apă, canal, electricitate, comunicaţii, gaze, costuri de
încălzire (se vor deconta cheltuieli administrative în a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile
ale proiectului);

costurile materialelor consumabile – rechizite de birou
Judeţul Călărași prin Consiliul Judeţean Călărași nu finanţează echipamentele care presupun
dezvoltarea infrastructurii solicitantului decât în situaţia în care acestea reprezintă o
componentă indispensabilă pentru proiect.
În situaţia în care achiziţiile pentru echipamente sunt realizate din fonduri publice, ele se vor
face în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare si normele de aplicare aferente privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii şi normele de aplicare aferente, precum şi Hotărârea Guvernului nr.
518/1995 -privind unele drepturi şi obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar şi Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind
drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul
serviciului cu modificările şi completările ulterioare
Bunurile si echipamentele achizitionate prin proiect trebuie sa ramana in proprietatea
Benficiarului sau a Partenerilor cel putin 5 ani dupa incetarea finantarii.

cheltuieli legate de închirieri (spaţiu alocat acţiunii, autoturism) – este obligatoriu
încheierea unui contract de închiriere între Beneficiar şi proprietarul spaţiului sau bunului
respectiv;

cheltuieli legate de cazare şi masă, doar în situaţia în care aceste cheltuieli sunt
imperios necesare derulării proiectului. Se exclud categoric băuturile alcoolice şi tutunul.
 cheltuieli cu transportul, dacă acestea corespund celor practicate pe piaţă şi nu
depăşesc parametrii general acceptaţi de Autoritatea Finanţatoare (incluzând bilete de avion
clasa “economic”), conform reglementarilor legale în vigoare cu privire la plafoanele maxime
legale stabilite pentru anumite tipuri de cheltuieli. Transportul se poate face cu mijloace de
transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de
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transport în comun, conform prevederilor Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind
drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul
serviciului.

Combustibilul pentru transport - se va deconta in limita a 7,5 l/100 km in baza unui
referat de consum combustibil, a bonului fiscal pentru carburantul procurat si a ordinului de
deplasare;



TVA - aferent contribuţiei Autorităţii Contractante (fonduri publice)
costuri derivând direct din cerinţele Contractului (diseminarea informaţiilor, evaluarea
specifică a proiectului, audit, traducere, copiere, instruirea celor implicaţi în proiect).
Documentele de plată trebuie sa fie însoţite în mod obligatoriu de facturi.
Bonurile fiscale pot fi luate in considerare doar daca se identifica codul fiscal al
beneficiarului sau daca sunt insotite de facturi.
Pe documentele de plata originale (facturi/chitante/OP-uri/bon fiscal, etc) se va
mentiona titlul proiectului si „Proiect finantat de CJ Călărași”. Documentele de plata in
copie (facturi/chitante/OP-uri/bon fiscal, etc) vor avea specificate urmatoarele:
„Conform cu originalul”, semnate si stampilate de reprezentantul legal al
Beneficiarului/ Managerul de proiect.
Cheltuieli neeligibile
Următoarele costuri sunt neeligibile:
 rezerve pentru posibile pierderi sau datorii viitoare;
 dobânzi datorate;
 comisioane bancare;
 cumpărări de terenuri, clădiri sau spaţii;
 orice fel de lucrări de amenajare a spaţiilor necesare proiectului;
 pierderi de schimb valutar;
 costuri ale unor studii pregătitoare sau altor activităţi pregătitoare;
 aporturi de tipul contribuţiei în natură (ex.: teren, proprietate imobiliară, integrală
sau parţială, bunuri de folosinţă îndelungată, materii prime, munca de binefacere
neplătită a unor persoane fizice private sau persoane juridice);
 elemente deja finanţate prin alte proiecte/finanţări;
 credite la terţe părţi
 orice alte cheltuiale efectuate care nu sunt imperios necesare derulării proiectului
NOTĂ! Nu este recunoscută contribuţia beneficiarului sub formă de contracte de
sponsorizare încheiate între Beneficiar şi diferiţi furnizori de bunuri şi servicii.

29

Anexa 2 la Ghidul solicitantului
CATEGORII DE OBIECTIVE PENTRU DOMENIUL
CULTURĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
Obiectivele cuprinse în Strategia judeţeană de dezvoltare durabilă a judeţului Călărași
pentru perioada 2014-2020, Strategia Națională pentru Tineret 2014-2020, precum și alte
documente programatice de referință.
Obiectivul general
Dezvoltarea sustenabilă şi durabilă a culturii dintr-o perspectivă integrativă împreună cu
educaţia, cultele, turismul, mediul de afaceri, inclusiv colaborarea interregională şi cooperarea
trans-naţională.
Obiective specifice:
Obiectivul general va fi atins prin urmatoarele obiective specifice:
 Dezvoltarea şi promovarea vieţii culturale judeţene prin crearea de evenimente
specifice pe plan judeţean, cu impact major asupra publicului ţintă;
 Promovarea şi sprijinirea creativităţii culturale si a invatamantului;
 Consolidarea identităţilor culturale şi conservarea tradiţiilor;
 Dezvoltarea relaţiilor inter-culturale;
 Promovarea imaginii judeţului Călăraşi prin acţiuni care să utilizeze patrimoniul
istoric, cultural, arhitectural;
 Dezvoltarea capitalului uman din domeniul cultural;
 Implicarea audiovizualului în promovarea culturii judeţene.
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Anexa I la Ghidul solicitantului

CONTRACT - CADRU
DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT
DE INTERES JUDEŢEAN
In conformitate cu Hotărârea nr. ________________ a Consiliului Judeţean Călărași prin care
se aprobă finanţarea activităţii de ______________________________din bugetul judeţului
Călărași în anul 2016,
între:
Judeţul Călărași, reprezentat prin domnul Filipescu Răducu George – preşedinte, în calitate de
finanţator (denumit în continuare Autoritate Finanțatoare)
şi
___________________________, persoană juridică cu sediul în ___________________,
str.__________________ nr. _____, ap. ___, judeţul Călărași, înfiinţată în baza sentinţei
civile nr. ________________ tel. _________________, fax. __________, Cod
fiscal___________________, cont bancar în lei nr. _______________________________,
deschis la _____________________________ reprezentată prin ____________________,
în calitate de reprezentant legal, denumită în continuare Beneficiar, s-a încheiat prezentul
Contract de finanţare a Proiectului _____________________________________ (denumit
în cele ce urmează „Proiectul”)
CAPITOLUL I - Obiectul contractului
Art.1. - Prezentul contract are ca obiect finanţarea de către Autoritatea Finanțatoare, din
fondurile alocate pentru domeniul _________________________ cuprins în bugetul judeţean,
a activităţilor care au fost stipulate în cererea de finanţare pe care Beneficiarul le va desfăşura
în
cadrul
Proiectului
(denumirea)
_______________________
____________________________________________în vederea atingerii obiectivelor
acestuia. Cererea de finanţare a fost analizată de către Comisia de evaluare (conform
prevederilor din Ghidul solicitantului).
CAPITOLUL II - Durata contractului si perioada de sustenabilitate a proiectului
Art.2. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
Art.3.(1) - Proiectul va începe şi va fi finalizat de către Beneficiar conform termenelor
stabilite în cererea de finanţare, şi anume de la ________________ până la ______________.
Acest interval de timp cuprinde şi perioadele de desfăşurare a activităţilor descrise şi
prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului.
(2) - Părţile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzată
de neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale de către finanţator, în situaţii
temeinic şi obiectiv justificate de către beneficiar sau în caz de evenimente de forţă majoră.
La cerere, Beneficiarul poate să solicite o prelungire corespunzătoare a perioadei de
finalizare, aprobată de către autoritatea contractanta, dar nu mai târziu de 31.12.2016.
(3) - Beneficiarul finanţării are obligaţia să finalizeze proiectul în anul bugetar în care s-a
acordat finanţarea.
(4) Beneficiarul trebuie ca pe o perioada de 2 ani de la data platii finale:
- sa mentina in investitia realizata ( asigurand mentenanta si serviciile asociate necesare);
- sa nu realizeze o modificare substantiala care afecteaza natura, obiectivele sau conditiile de
realizare si care ar determina subminarea obiectivelor initiale ale acesteia.
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CAPITOLUL III – Obligaţiile părţilor
Art.4. - Obligaţiile beneficiarului sunt:
a. să execute lucrările proiectului aşa cum sunt stipulate ele în cererea de finanţare, să asigure
comunicarea eficientă şi operativă a problemelor tehnice şi financiare atât în interiorul
grupului de parteneri, dacă există, cât şi între finanţator şi beneficiar/organizaţiile din grup;
b. să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;
c. să asigure componenţa şi funcţionalitatea echipei de lucru a proiectului;
d. să suporte toate obligaţiile legate de plata personalului său;
e. să întocmească cererea de plată către Autoritatea Finanțatoare;
f. să comunice în scris Autorităţii Finanțatoare, în termen de 30 de zile, în cazul în care se află
în stare de faliment, lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;
g. să permită pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea
acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul
neîngrădit al reprezentanţilor Autorităţii Finanțatoare sau a altor organe de control abilitate
prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate
în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de
către beneficiar;
h. să întocmească şi să predea Autorităţii Finanțatoare rapoartele de activitate, narative şi
financiare, conform prevederilor din Ghidul solicitantului;
i. să asigure contribuţia proprie în cota procentuală de ____, din valoarea proiectului si care
va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor platite din finantarea proprie si a cheltuielilor
platite sau angajate din contributia Consiliului Judetean Calarasi, la nivelul intregului proiect.
Cheltuielile angajate vor fi platite in cadrul proiectulului pana la finalizarea acestuia si se va
face dovada acestora prin depunerea copiilor documentelor judtificative ce atesta plata
angajamentelor in cauza.;
j. în cazul în care prin proiect se derulează lucrări de construcţie care necesită autorizaţie de
construire, beneficiarul este obligat să respecte legislaţia în vigoare, în caz contrar fiind
obligat să restituie finanţarea alocată de la bugetul judeţean;
k. să transmită autorităţii finanţatoare, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de lansarea
proiectului, un Anunţ de lansare a proiectului,
l. să organizeze, înainte de demararea proiectului, o conferinţă de presă în care să prezinte
proiectul finanţat – calendarul activităţilor, finanţarea, modalităţile concrete de realizare,
obiectivele urmărite, produsele utilizate în derularea proiectului etc;
Art. 5. - Obligaţiile Autorităţii Finanțatoare sunt:
a) să pună la dispoziţia Beneficiarului fondurile necesare derulării activităţilor Proiectului în
condiţiile prevăzute la art. 12;
b) să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al beneficiarului,
informaţii confidenţiale aparţinând beneficiarului sau obţinute de Autoritatea Finanțatoare în
baza relaţiilor contractuale;
c) să aprobe rapoartele de activitate ale beneficiarului;
d) să asigure şi să realizeze monitorizarea şi evaluarea intermediară şi finala a proiectului;
e) să urmărească cofinanţarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanţării şi a
documentelor justificative şi, după caz, prin verificare la locul desfăşurării proiectului.
CAPITOLUL IV – Participarea terţilor
Art.6. - In sensul prezentului articol, prin terţa persoană se înţelege beneficiar asociat şi/ sau
sub-beneficiar.
Art.7. - Participarea terţelor părţi este permisă dar nu va scuti beneficiarul de niciuna din
obligaţiile si responsabilităţile sale stabilite prin prezentul contract.
Art.8. - Beneficiarul va impune terţilor aceleasi obligaţii care ii sunt impuse lui însuşi,
asigurând respectarea tuturor drepturilor pe care le are Autoritatea Finanțatoare, in baza
prezentului contract.
Art.9. - Beneficiarul nu este autorizat să reprezinte sau să angajeze răspunderea autorităţii
contractante în raport cu terţele părţi. Beneficiarul trebuie să aducă la cunoştinţă tertelor părţi
această interdicţie şi să se abţină de la orice formulare sau comportament care ar putea fi
greşit întelese în această privinţă.
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CAPITOLUL V - Valoarea contractului
Art. 10. - Valoarea contractului
(1) - Valoarea contractului este de ____________________________ lei, reprezentând suma
alocată Proiectului de către Consiliul Judeţean Călărași, adică ______% din valoarea
proiectului.
(2) - La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul
prezentului contract mai beneficiază de următoarele finanţări pentru realizarea sa (se vor
preciza numele instituţiei şi suma):
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
(3) - Detaliile referitoare la alte surse de finanţare ce au fost utilizate pentru cofinanţarea
activităţilor Proiectului vor fi incluse şi în raportul financiar final, întocmit conform
prevederilor prezentului contract.
Art. 11. - Bugetul proiectului. Destinaţia
(1) Beneficiarul este obligat să respecte bugetul detaliat al proiectului prezentat în anexa.
Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului proiectului şi prevederilor prezentului contract.
(2) Pe parcursul derulării Proiectului, dacă situaţia o impune, Beneficiarul poate face realocări
de buget între categoriile de buget, fară acordul Consiliului Judeţean Călărași, numai dacă
suma realocată nu depaşeşte 10% din bugetul categoriei din care se face realocarea şi nici
10% din bugetul categoriei către care se face realocarea. Pentru sumele realocate cu
încălcarea acestei prevederi, devin aplicabile dispoziţiile alineatelor 4 şi 5.
(3) Toate fondurile care fac obiectul finanţării, dobânzile aferente, precum şi bunurile pentru
achiziţionarea cărora au fost utilizate acestea şi alte bunuri primite în acest scop, vor fi
utilizate de către Beneficiar numai pentru realizarea activităţilor şi atingerea scopurilor
specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit; atunci când, pentru îndeplinirea
obligaţiilor contractuale, Beneficiarul achiziţionează, din fonduri publice nerambursabile,
produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de O.U.G. nr.34/2006
cu modificările si completările ulterioare.
(4) Atunci când Autoritatea Finanțatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a
verificărilor efectuate, că Beneficiarul a folosit sau foloseşte fondurile şi/sau bunurile
achiziţionate pentru derularea proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale
sau ca nu justifică utilizarea sumelor, aceasta poate solicita în scris restituirea lor.
(5) Beneficiarul are obligaţia de a restitui Consiliului Judeţean Călărași în termen de 5 zile
lucrătoare de la primirea solicitării scrise a acestuia sumele întrebuinţate în alte scopuri decât
desfăşurarea activităţilor Proiectului şi cele a căror întrebuinţare nu este dovedită conform
prevederilor art.21.
(6) Obligaţiile prevăzute de alin. 4 rămân în vigoare timp de 5 ani, după încetarea prezentului
contract.
CAPITOLUL VI – Plăţi
Art.12. - Efectuarea plăţilor
(1) Autoritatea contractană efectuează plăţile prezentului contract în tranşe, în raport cu faza
proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata
şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale
beneficiarului.
(2) Fiecare tranşă va fi platită numai după prezentarea și validarea raportului intermediar şi a
documentelor justificative aferente cheltuielilor efectuate de beneficiar în raport cu faza
proiectului, atât pentru finanţarea de la bugetul judeţean cât şi pentru contribuţia proprie.
(3) Autoritatea Finanțatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării
nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar,
pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de cel
mult 30 de zile de la terminarea activităţii si care va cuprinde obligatoriu justificarea
cheltuielilor platite din finantarea proprie si a cheltuielilor platite sau angajate din contributia
Consiliului Judetean Calarasi, la nivelul intregului proiect. Cheltuielile angajate vor fi platite
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in cadrul proiectulului pana la finalizarea acestuia si se va face dovada acestora prin
depunerea copiilor documentelor judtificative ce atesta plata angajamentelor in cauza.
(4) Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a
raportului final de activitate şi a raportului financiar.
(5) Autoritatea Finanțatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării
contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării celor două rapoarte, în scopul
completării dosarului finanţării nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la expirarea
termenului prevăzut la alin.(3).
(6) Autoritatea Finanțatoare poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parţial,
plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre
obligaţiile sale contractuale, şi să procedeze la verificarea întregii documentaţii privind
derularea Proiectului finanţat şi utilizarea finanţării.
CAPITOLUL VII - Modalităţi de plată
Art.13. - Toate plăţile care privesc prezentul contract se realizează exclusiv prin mijloace
bancare. Autoritatea Finanțatoare efectuează plăţile în cadrul prezentului contract direct în
contul beneficiarului.
Art.14. - Nu sunt admise plăţi între Autoritatea Finanțatoare şi beneficiar în numerar.
CAPITOLUL VIII - Cheltuieli
Art.15. - Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar:
(1) Orice sumă primită ca finanţare de la Autoritatea Finanțatoare în temeiul prezentului
contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului;
(2) Beneficiarul va efectua numai cheltuieli care se încadrează în categoriile şi limitele de
cheltuieli aprobate ale Proiectului. In cazul în care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu
depăşirea limitelor prevăzute, Autoritatea Finanțatoare va putea solicita returnarea
respectivelor sume.
(3) Cheltuielile efectuate înainte de şi după perioada de derulare a proiectului, aşa cum este
prevăzut la art. 3, nu sunt eligibile şi nu pot fi decontate de către beneficiar.
Art.16. - Beneficiarul întocmeşte un raport explicativ al costurilor cuprinse în deviz, pentru
fiecare perioadă de raportare, care va fi prezentat Autorităţii Finanțatoare.
Art.17. - Devizul postcalcul şi raportul explicativ al costurilor vor fi semnate de către
reprezentantul autorizat al beneficiarului şi de către responsabilul financiar al acestuia. Prin
aceasta viză se confirmă pe proprie răspundere realitatea datelor înscrise şi încadrarea
cheltuielilor în limita sumelor prevăzute în contract.
Art.18. La întocmirea raportului financiar final, beneficiarul va prezenta decontul aferent atât
sumei primite de la Autoritatea Finanțatoare, prevăzută în prezentul contract la art. 10,
reprezentând ____% din valoarea proiectului, cât şi pentru contribuţia proprie, reprezentând
____% din valoarea proiectului.
CAPITOLUL IX - Monitorizare si control
Art. 19. - Informare
Beneficiarul furnizează Autorităţii Finanțatoare toate informaţiile referitoare la derularea
Proiectului pe care acesta i le solicită. Autoritatea Finanțatoare poate solicita oricând
Beneficiarului informaţii cu privire la stadiul activităţilor, Beneficiarul având obligaţia să
răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.
Art. 20. - Prezentarea rapoartelor obligatorii.
(1) Beneficiarul va transmite Consiliului Judeţean Călărași informaţii privind derularea
Proiectului şi utilizarea sumelor primite. In acest scop, Beneficiarul va prezenta Consiliului
Judeţean Călărași:
a. raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare;
b. un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activităţile
Proiectului, cuprinzând raportul tehnic şi raportul financiar.
(2) Raportul financiar va fi verificat, de către Consiliul Judeţean Călărași, in sensul încadrării
în capitolele bugetare.
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(3) Raportul financiar va fi însoţit obligatoriu de documentele justificative ale plăţilor
efectuate de Beneficiar, în copie; la solicitarea Consiliului Judeţean Călărași beneficiarul va
prezenta documentele justificative şi în original.
(4) Raportul de activitate va fi elaborat de către Beneficiar pe baza comparării cu calendarul
iniţial al Proiectului. Acesta va cuprinde activităţile demarate, activităţile finalizate, sumele
utilizate, necorelările existente faţă de planificare.
(5) Raportul final va fi depus în două exemplare original şi copie precum şi în format
electronic la sediul Consiliului Judeţean Călărași – situat în municipiul Călărași, str. 1
Decembrie 1918, nr. 1, în termen de 30 zile calendaristice de la data finalizării Proiectului
prevăzută la art.3;
(6) Obligaţiile prevăzute la alin.3 şi 5 ale prezentului articol sunt considerate de părţi ca fiind
esenţiale pentru realizarea scopului prezentului contract.
(7) In scopul informării Consiliului Judeţean Călărași cu privire la dificultăţile apărute pe
parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul va elabora şi transmite acestuia rapoarte speciale.
Art. 21. - Evaluarea rapoartelor
(1) Raportul de activitate final va fi supus aprobării conducătorului autorităţii judeţene.
Consiliul Judeţean Călărași va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 30 zile
de la primire.
(2) După analiza acestora, Consiliul Judeţean Călărași va aproba rapoartele sau va decide
luarea măsurilor care se vor lua în cazul în care, în urma analizei unui raport, se constată
încalcarea obligaţiilor contractuale şi neatingerea obiectivelor.
Art. 22. - Monitorizarea
(1) Pe toata durata contractului, precum şi pe o perioada de 5 ani de la încetarea acestuia,
Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neîngrădit al reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Călărași sau a altor organe de control abilitate prin lege, în scopul
realizării controlului financiar şi auditului, pentru a controla registrele, documentele şi
înregistrările deţinute de către Beneficiar, pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate
în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării faţă de prevederile prezentului contract.
Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar, iar
acesta are obligaţia să prezinte orice documentaţie solicitată. In cazul refuzului de a permite
accesul acestor persoane şi de a coopera cu aceştia, Beneficiarul are obligaţia de a restitui
Consiliului Judeţean Călărași în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise,
suma pe care a primit-o ca finanţare de la Consiliul Judeţean Călărași pentru realizarea
Proiectului.
(2) - Curtea de Conturi are calitatea de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii
nonprofit finanţate din fondurile publice.
CAPITOLUL X - Rezultate. Publicitate
Art. 23. - Promovarea Proiectului
(1) Beneficiarul are obligaţia de a face referire explicită pe toate materialele şi produsele
obţinute în urma finanţării primite (acolo unde este posibil), precum şi cu ocazia tuturor
evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate pe durata Proiectului, la următoarea expresie: „Proiect
realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Călărași”.
(2) Consiliul Judeţean Călărași va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul
acestuia, să facă publice în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau
alte manifestări:
a) obiectivele şi durata Proiectului;
b) finanţarea acestuia de către Consiliul Judeţean Călărași;
c) activităţile efectuate în cadrul Proiectului;
d) rezultatele obţinute.
Art.24. - In privinţa drepturilor de proprietate intelectuală, exploatare şi disimularea
rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.
Art.25. - Autoritatea Finanțatoare nu îşi asumă răspunderi şi nu intervine în litigiile care pot
apărea între parteneri în privinţa drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obţinute sau
utilizate de aceştia, atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi după finalizarea acestuia.
CAPITOLUL XI – Răspunderea contractuală
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Art.26. - Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere tehnică şi supravegherea generala a
executării serviciilor contractate.
Art.27. - Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi suportă pagubele
cauzate Autorităţii Finanțatoare, ca urmare a oricăror acţiuni sau omisiuni legate de realizarea
contractului şi care îi sunt imputabile.
Art.28. - Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea
obţinerii aprobărilor, avizelor sau licenţelor necesare realizării contractului în concordanţă cu
reglementările în vigoare.
Art.29. - Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative
de plată.
Art.30. - Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii
contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.
Art.31. - Autoritatea Finanțatoare nu este răspunzătoare pentru prejudiciile suferite de
beneficiar, de către personalul acestuia ori de către subcontractori în timpul executării
contractului.
Art.32. - Autoritatea Finanțatoare nu poate fi supusă vreunei revendicări pentru compensarea
sau reparaţii faţă de aceste prejudicii.
Art.33. - Beneficiarul are obligaţia de a efectua demersurile necesare obţinerii la timp a
aprobărilor, avizelor şi licenţelor.
Art.34. - In cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile contractuale cu privire la
termenele de decontare, nu va beneficia de alocarea de sume pentru programele de lucru
următoare.
Art.35. - Limite ale răspunderii Consiliului Judeţean Călărași:
(1) Beneficiarul este singura persoană responsabilă pentru modul în care finanţarea este
folosită; răspunderea Consiliului Judeţean Călărași nu va fi în niciun fel angajată în cazul în
care Beneficiarul va fi ţinut responsabil faţă de terţi pentru orice prejudicii cauzate în
derularea Proiectului şi în nicio altă situaţie ce decurge dintr-o acţiune sau inacţiune ilicită a
Beneficiarului legată de finanţarea acordată prin prezentul contract.
(2) Consiliul Judeţean Călărași nu răspunde în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare de
către Beneficiar sau de către angajaţi, colaboratori sau consultanţi ai acestuia.
(3) Beneficiarul este răspunzător de respectarea legislaţiei fiscale şi răspunde pentru plata
taxelor, impozitelor şi altor obligaţii către bugetul statului presupuse de derularea Proiectului
al cărui titular este, cât şi a penalizarilor ce decurg din întârzierea acestor plăţi.
CAPITOLUL XII - Subcontractare
Art.36. - Beneficiarul poate subcontracta, cu aprobarea Autorităţii Finanțatoare numai până la
20% din valoarea contractului cu alţi colaboratori, care au obiect de activitate similar cu al
beneficiarului şi care nu sunt specificaţi în contract. In cazul în care beneficiarul depăşeşte
limitele maxime precizate, Autoritatea Finanțatoare va refuza plata diferenţei de valoare care
depăşeşte această limită.
CAPITOLUL XIII – Cesiunea
Art.37. – Este interzisă cesiunea contractului sau a unor părţi din acesta.
CAPITOLUL XIV – Rezilierea contractului
Art.38. - Autoritatea Finanțatoare poate rezilia contractul dacă beneficiarul este în lichidare
voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor
sale.
Art.39. - Autoritatea Finanțatoare poate rezilia contractul dacă beneficiarul nu demarează
realizarea contractului în termenul stabilit în contract.
Art.40.(1) Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia
instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care
părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
(2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data
constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii
contractuale.
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(3) In cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale,
beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile de la primirea notificării prevăzute la
alin. (2) să returneze Autorității Finanțatoare sumele primite, cu care se reîntregesc creditele
bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.
(4) Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale
conform, precum şi interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe viitor.
CAPITOLUL XV – Forţa majoră
Art. 41. (1) Forţa majoră, aşa cum este ea definită prin lege, apără de răspundere partea care o
invocă în termen.
(2) Beneficiarul nu este îndreptăţit la plată dacă este împiedicat, din cauze de forţă majoră, săşi îndeplinească obligaţiile contractuale. Forţa majoră trebuie anunţată în scris în 10 zile de la
apariţia ei, iar la dispariţia forţei majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare
scrisă. Realizarea parţială a Proiectului are drept rezultat plata parţială, Beneficiarul având
obligaţia să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării proiectului.
CAPITOLUL XVI – Penalităţi
Art.42. - In cazul în care beneficiarul întârzie în realizarea obligaţiilor contractuale,
beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind
colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului judeţean.
CAPITOLUL XVII – Litigii
Art.43. - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluţionează
pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia lor. Eventualele litigii
născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate
pe cale amiabilă, vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti de drept comun.
CAPITOLUL XVIII - Incetarea contractului
Art.44. - Încetarea contractului:
(1) Contractul înceteaza de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau o altă formalitate,
în cazul nerespectării de către Beneficiar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, art. 10
până la art. 21.
(2) In cazul încetării contractului conform alin.1, Beneficiarul este obligat la restituirea
disponibilităţilor rămase nefolosite şi a contravalorii bunurilor achiziţionate din sumele
primite de la Consiliul Judeţean Călărași aflate în patrimoniul său.
CAPITOLUL XIX - Dispoziţii generale şi finale
Art.45. - Cauze care înlătură răspunderea contractuală:
(1) Nici o parte nu este răspunzătoare pentru încălcarea obligaţiilor contractuale, dacă
executarea unor astfel de obligaţii este împiedicată de împrejurări de forţă majoră.
(2) Partea afectată de un astfel de eveniment are obligaţia de a înştiinţa cealaltă parte şi de a
lua toate măsurile rezonabile pentru a înlătura incapacitatea sa de a-şi îndeplini obligaţiile din
contract.
(3) Pe durata imposibilităţii executării obligaţiilor, părţile se vor consulta reciproc cu privire
la măsurile corespunzătoare care urmează a fi luate. Dacă evenimentul se produce şi continuă
pe o perioadă mai mare de 60 de zile, părţile vor putea conveni rezilierea prezentului contract.
Art.46. – Comunicări:
(1) Orice comunicare între părţi se va face în scris, la adresa menţionată în cuprinsul
prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părţi în scris, utilizând mijloace care
permit evidenţa transmiterii şi primirii acestora. Dacă expeditorul solicită confirmarea de
primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.
(2) Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor transmite la
următoarele adrese:
a) Pentru Consiliul Judeţean Călărași – str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cod 910019
tel: 0242311301.
b) Pentru Beneficiar:
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___________________________________________________, în calitate de reprezentant
legal al ____________________, str. _________________ nr. ___, bl. ____, ap. ____,
localitatea ___________, judeţul Călărași.
Art.47. - Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în formă scrisă, pe
suport care să permită înregistrarea acestora.
Art.48. - Prevederile contractului pot fi modificate şi/sau completate numai prin acte
adiţionale semnate de comun acord de către părţi, sau de către împuterniciţi ai acestora.
Art.49. - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, ambele având aceeaşi forţă
de drept, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.
Finanţator
Preşedinte
Filipescu Răducu-George

Responsabil economic,
Director executiv,
Avizat juridic

Beneficiar
Reprezentant legal

Coordonator proiect
Responsabil financiar
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Anexa II la Ghidul solicitantului
Antet aplicant
Adresa de înaintare a raportului intermediar sau final
C ă t r e : CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAȘI

Alăturat vă înaintăm raportul narativ şi financiar privind proiectul înregistrat cu
nr…….....……………, având titlul …….............………………., care a avut/are loc în
localitatea _____________________, în perioada …………......………, in valoare de
…….......…….. lei.

Data
_____________
Reprezentant legal Coordonator proiect
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
_____________ _____________
Semnatura Semnătura
_____________ _____________
Stampila organizaţiei
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Anexa III la Ghidul solicitantului
Se aprobă,
Preşedinte,
Filipescu Răducu-George

FORMULAR
pentru raportări intermediare şi finale
Contract nr ............. încheiat în data de ...........................
Organizaţia ....................................................................
- adresa ..........................................................................
- telefon/fax ...................................................................
Denumirea Proiectului ....................................................
Data înaintării raportului ..................................................
I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului:
(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a
derulării proiectului şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presa, colaborarea
cu alţi parteneri etc.)
2. Realizarea activităţilor propuse:
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU
Dacă NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor
activităţilor prevăzute în contract)
3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate
desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante,
după caz.)
II. Raport financiar
1. Date despre finanţare:
- valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nr. ___ din _______
- valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: ___________ , din care:
- contribuţie proprie a beneficiarului:
- sume reprezentând finanţare nerambursabilă de la bugetul judeţean în baza contractului de
finantare nr._____din_____________
Nr.
crt.

Categoria
bugetară

Prevederi conform bugetului
anexa la contract

Buget execuţie

Inchirieri
Onorarii / Fond premiere/
Consultanţă
Transport
Cazare şi masă
Consumabile
Echipamente
Servicii
Administrative
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Tipărituri
Publicitate
Alte costuri
TOTAL
%
2. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanţe
fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată.
3. Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai
jos):
Contribuţie
Nr. şi data Unitatea
Suma
Contribuţie
Nr. Categoria
CJ
CL
cheltuieli
document
emitentă
totala
Aplicant
crt.

Total (lei):
Conducătorul asociaţiei / fundaţiei / organizaţiei / cultului (numele,
prenumele şi semnătura)
Coordonatorul proiectului (numele, prenumele şi semnătura)
Responsabilul financiar al asociaţiei / fundaţiei / organizaţiei / cultului
(numele, prenumele şi semnătura)
Data ...............
Stampila
Avizat,
Director economic, Compartiment de specialitate,
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Anexa IV la Ghidul solicitantului
Reguli de identitate vizuală
Beneficiarul de finanţare nerambursabilă de la bugetul judeţului Călărași se obligă să respecte
următoarele reguli de identitate vizuală:
- Pentru afişe: în partea stângă sus va fi scris textul „JUDEŢUL CĂLĂRAȘI”. Sigla/numele
beneficiarului şi numele judeţului vor avea aceeaşi dimensiune. Se va include în afiş şi textul:
“Proiect finanţat nerambursabil din bugetul judeţului Călărași”
- Pentru cataloage, pliante şi alte materiale publicitare, coperte de CD-uri, cărţi şi alte
bunuri similare: Pe coperta 1 în stânga sus sau stânga jos va fi tipărit numele judeţului,
alături de sigla/numele beneficiarului. Pe coperta 4 se va menţiona: “Acest material este
publicat în cadrul proiectului ___________derulat de către ________________ cu sprijinul
financiar al Judeţului Călărași, prin programul de finanţare nerambursabilă în anul _____” şi
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Consiliului
Judeţean Călărași.”
- Pentru clipuri video/audio
In cazul unor clipuri video pregătite pentru difuzare publică prin televiziuni/pe caseta video se
va insera numele judeţului Călărași.
Textele “Proiect finanţat nerambursabil din bugetul judeţului Călărași” şi “Conţinutul acestui
material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Consiliului Judeţean Călărași” vor fi
inserate/citite în mod obligatoriu în cazul clipurilor video/audio.
Inainte de utilizarea numelui județului, lansarea în tipar a materialelor publicitare sau
realizarea clipurilor audio/video, macheta sau textul clipului vor fi trimise spre aprobare
Consiliului Judeţean Călărași. Materialul scris poate intra la tipar numai dacă primeşte avizul
din partea Consiliului Judeţean Călărași.
In scopul obţinerii avizului, materialul va fi trimis cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data
programată pentru intrarea în tipar pentru publicaţii de 1-5 pagini şi cu cel puţin 10 zile
lucrătoare pentru publicaţii mai mari. In caz contrar, cheltuielile de producere nu vor fi
decontate din bugetul judeţean.
Conform art. 6 din Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi
instituţii publice: “In cazul textelor de interes public scrise în limbi străine, aflate la vedere în
locuri publice sau difuzate prin mijloace de informare în masă, traducerea completă în limba
română trebuie să aibă caractere de aceleaşi dimensiuni cu cele ale textului în limba străină şi
să facă parte integrantă din ansamblul grafic respectiv”.
Beneficiarul va menţiona sursa de finanţare la toate evenimentele organizate în cadrul
proiectului.
Beneficiarul va transmite Autorităţii Finanţatoare, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de
lansarea proiectului, un Anunţ de lansare a proiectului, conform modelului prezentat în Anexa
V la Ghidul Solicitantului.
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Anexa V la Ghidul solicitantului
Antet aplicant
C ă t r e: CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAȘI
ANUNT DE LANSARE A PROIECTULUI
Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia/Persoana fizică ..........……………………………..., are
plăcerea de a vă anunţa lansarea proiectului ……………………………………………, care
se va derula în perioada …………………………………….. 2016.
Proiectul beneficiază de cofinanţare de la bugetul judeţului Călărași în domeniul cultură –
învățământ, în baza prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Obiectivul general al proiectului este:
Valoarea totală a proiectului este de …… lei, din care:
o fonduri solicitate de la bugetul judeţului Călărași (cuantumul finanţării solicitate)…..……
lei;
o contribuţia solicitantului beneficiar al finanţării (de minimum 10% din valoarea totală a
proiectului)…..…… lei;
o total buget proiect: ….....…………… (finanţarea solicitată + contribuţia solicitantului).
Principalele activităţi care se vor derula în vederea atingerii obiectivului proiectului se vor
desfăşura conform următorului program:
Nr.

Activitate

Descrierea activităţii

Loc de
desfăşurare

Durata

1.
2.
3.

Data
Reprezentant legal Coordonator proiect
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