
Oraş Sângeorgiu de Pădure

Erdőszentgyörgy Város

REGULAMENT 

privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul

local pentru activităţi nonprofit de interes local 

„Programul  de sprijinire al culturii, tineretului, sportului şi protecţiei mediului din

localitatea Sângeorgiu de Pădure pe anul 2019”



GHIDUL SOLICITANTULUI

pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect în 

„Programul de sprijinire al culturii, tineretului, sportului şi protecţiei mediului

din localitatea Sângeorgiu de Pădure pe anul 2019”

1. Autoritatea finanţatoare: Oraşş  Saângeorgiu de Paădure, ca organ al autoritaă tşii adminiştratşiei publice

locale, cu şediul îân Saângeorgiu de Paădure, ştr. Livezilor nr. 6, cod poşştal 547535.

2. Denumirea programului:  „Programul  de şprijinire al  culturii,  tineretului,  şportului  şş i  protectşiei

mediului din localitatea Saângeorgiu de Paădure pe anul 2019”

3. Scopul  programului:  şprijinirea  şş i  ştimularea  activitaă tşilor  aşociatşiilor  din  oraşşul  Saângeorgiu

de Paădure, care îâşşi deşfaă şşoaraă  activitaă tşi şşi actşiuni de intereş şau caracter local

4. Activităţi finanţate:

4. 1. Categorii de programe/proiecte pentru activităţile culturale: 

 Primăria şi Consiliul Local consideră importantă şi oportună sprijinirea culturii prin finanţarea

unor proiecte care îşi propun: 

- creşşterea acceşului cetaă tşenilor la actul cultural; 

- formarea publicului, fie el şpectator/vizitator/cititor; 

- şprijinirea tinerelor talente; 

- organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate îân şpatşii alternative; 

- promovarea cooperaă rii culturale la nivel local; 

- paă ştrarea şş i promovarea patrimoniului şş i traditşiei culturale; 

- dezvoltarea cooperaă rii culturale internatşionale; 

- promovarea valorilor culturale locale îân circuitul cultural natşional, regional şşi internatşional; 

- creşşterea gradului de conşum a culturii şcrişe şş i dezvoltarea poşibilitaă tşii de autoexprimare; 

- creşşterea gradului de implicare a cetaă tşenilor îân muzicaă , danş, teatru, arte vizuale şş i arte plaştice; 

- creşşterea nivelului de informare cu privire la valorile traditşiei, iştoriei, şştiintşei şş i artei locale 

 Pentru  atingerea  acestor  obiective,  Primăria  şi  Consiliul  Local  Sângeorgiu  de  Pădure  au

identificat următoarele genuri de activităţi: 

- organizarea de şimpozioane, dezbateri şşi îântaâ lniri cu perşonalitaă tşi şştiintşifice şş i culturale; 
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- organizarea de expozitşii de artaă , de carte, iştorice, documentare; 

- punerea îân şcenaă  şau prezentarea unor şpectacole de teatru, muzicaă , danş, film, interdişciplinare şau

pluridişciplinare; 

- editarea de caă rtşi şş i publicatşii; 

- organizarea de concerte, feştivaluri, alte manifeştaă ri culturale îân tşaraă  şş i îân ştraă inaă tate; 

4.2. Categorii de proiecte pentru protecţia mediului 

 Scopul  programului  de  finanţare  a  proiectelor  de  mediu:  şuştşinerea  initşiativelor  privind

îâmbunaă taă tşirea calitaă tşii mediului îân localitatea Saângeorgiu de Paădure îân contextul dezvoltaă rii durabile. 

 Domenii  de  interes:  proiecte  care  ştimuleazaă  actşiuni  directe  şş i  campanii  de  mediu,  ştimularea

participaă rii publice la luarea deciziilor de mediu, educatşia pentru mediu, dezvoltarea organizatşiilor şş i a

şpiritului eco civic. 

 Activităţi eligibile spre finanţare: 

- organizarea de activitaă tşi directe/evenimente cu impact direct la nivelul localitaă tşii/regiunii: îântaâ lniri,

expozitşii, concurşuri şş i alte activitaă tşi directe conexe protectşiei mediului; 

- organizarea de activitaă tşi educative cu tematicaă  de mediu, pentru copii, tineri şş i adultşi; 

- elaborarea unor materiale informative şş i de promovare (broşşuri, pliante, afişşe, produşe şş i materiale

multimedia, cataloage etc.) 

- organizarea unor şeminarii, inştruiri şau conferintşe pentru şpecialişştii de mediu. 

4. 3.  Categorii de proiecte pentru tinere  t  :  Conşiliul local Saângeorgiu de Paădure conşideraă  importantaă  şş i

oportunaă  şprijinirea tinerilor şş i initşiativelor aceştora îân vederea devenirii lor ca cetaă tşeni activi îân proceşul de

dezvoltare a comunitaă tşilor locale. 

 Acivităţi pentru care se acordă finanţare nerambursabilă :

- actşiuni şş i activitaă tşi  care vizeazaă  extinderea, promovarea şş i recunoaşşterea voluntariatului îân raândul

tinerilor, membrilor organizatşiilor de tineret îân vederea formaă rii aceştor perşoane ca bun cetaă tşeni,

implicarea lor îân viatşa comunitaă tşii şş i  îân luarea deciziilor legate de comunitatea localaă ;

- activitaă tşi  şş i  programe  cu  caracter  educativ  deştinate  tinerilor  privind  un  mod  de  viatşaă  şaănaă toş

orientat caă tre realizarea unui mediu ambiant şaănaă toş şş i curat; 

4.  4.  Categorii  de  proiecte  pentru  sport:  Conşiliul  local  Saângeorgiu  de  Paădure pune  mare  accent  la

valorificarea aptitudinilor individuale îântr-un şiştem organizat de şelectşie,  pregaă tire şş i  competitşie care şaă

aşigure  autodepaă şş irea  continuaă ,  realizarea  de  recorduri  natşionale  şş i  internatşionale,  precum  şşi  obtşinerea

victoriei. 

 Obiective / acivităţi pentru care se acordă finanţare nerambursabilă :

a)  şuştşinerea cluburilor şportive din oraşşul Saângeorgiu de Paădure; 

 b) şuştşinerea evenimentelor şportive organizate îân oraşşul Saângeorgiu de Paădure; 

 c) şuştşinerea participaă rii şportivilor la competitşii şportive ; 

 d) evidentşierea contributşiei şemnificative şş i conştante a şportului de performantşaă  



 e) şuştşinerea dişciplinelor şşi a probelor şportive, îân functşie de traditşia şşi de gradul de dezvoltare a 

fiecaă reia la nivel natşional şşi internatşional; 

 f) şuştşinerea activitaă tşii de performantşaă  la nivelul copiilor şş i juniorilor; 

 g) perfectşionarea şiştemelor de şelectşie, pregaă tire şş i competitşionale pentru fiecare ramuraă  de şport; 

 h) şuştşinerea proceşului de redreşare a jocurilor şportive, îân functşie de valoarea, traditşia şş i gradul de 

dezvoltare a fiecaă ruia la nivel natşional şş i internatşional;

5. Solicitanţii pot fi: aşociatşiile îânregiştrate legal, conştituite conform legii, perşoane juridice faă raă  şcop

patrimonial – cluburi şportive de drept privat şş i aşociatşii pe ramuraă  de şport  care îâşşi deşfaă şşoaraă  activitatea îân

localitatea Saângeorgiu de Paădure,  şau îânregiştrate îân alte judetşe,  dacaă  au filiale active,  legal conştituite îân

localitatea Saângeorgiu de Paădure şş i dacaă  proiectul propuş vizeazaă  activitaă tşi eligibile care şe vor deşfaă şşura îân

oraşşul Saângeorgiu de Paădure. 

6. Bugetul  programului:  pe  baza  Hotaă raâ rii  nr.19/17.04.2019.   a  Conşiliului  Local  al  Oraşşului

Saângeorgiu de Paădure, privind aprobarea bugetului de venituri şş i cheltuieli al localitaă tşii, bugetul programului

eşte de 140.000 lei:

- 85.000 pentru activitaă tşi culturale

- 55.000 pentru şport

7. Reglementaă ri legale privind acordarea de finantşare neramburşabilaă

1. Legea nr.350/2005 actualizataă  privind regimul finantşaă rilor neramburşabile din fonduri 
publice alocate pentru activitate nonprofit de intereş general, Legea 273/2006 privind 
finantşele publice, Legea 215/2001 al adminiştratşiei publice locale, Legea nr.69/2000 legea 
educatşiei şş i a şportului, Legea nr.186/2003 privind şuştşinerea şş i promovarea culturii, OG 
nr.51/1998 privind îâmbunaă taă tşirea şiştemului de finantşare al programelor şş i proiectelor 
culturale, OAN nr.130/2006 pentru şport, Hotaă raâ rea Conşiliului Local nr.6 din 02.02.2018, 
privind bugetul de venituri şşi cheltuieli al Oraşşului Saângeorgiu de Paădure pe anul 2018 şşi 
Regulamentul pentru regimul finantşaă rilor neramburşabile alocate de la bugetul local pentru 
activitate nonprofit de intereş local.

8. Finanţarea proiectului:  finantşarea aşigurataă  de Conşiliului Local al oraşşului Saângeorgiu de Paădure

va fi de maxim 90% din bugetul total al proiectului. Diferentşa de minim 10% din valoarea de finantşare a

proiectului trebuie şaă  fie aşigurat de şolicitant.

9. Criteriile de eligibilitate: 

 şaă  fie o ştructuraă   aşociativaă  recunoşcutaă  îân conditşiile legii;  

 şaă  facaă  dovada depunerii şituatşiei financiare (balantşa de verificare)  la data de 31 decembrie, anul

precedent, la organul fişcal competent;

 şaă  depunaă  decontul  de  cheltuieli  a  proiectului  finantşat  de  la  inştitutşia  publicaă  îân  anul  anterior

depunerii cererii de finantşare, dupaă  caz;



 şaă  nu aibaă  obligatşii de plataă  exigibile din anul anterior la inştitutşia publicaă  caă reia îâi şolicitaă  atribuirea

unui contract de finantşare;

 şaă  nu şe afle îân litigiu cu inştitutşia publicaă  caă reia îâi şolicitaă  atribuirea unui contract de finantşare;

 şaă  nu furnizeze informatşii falşe îân documentele care îânşotşeşc cererea de  finantşare;

 şaă  nu  şe  afle  îân  şituatşia  de  nereşpectare  a  dişpozitşiilor  ştatuare,  a  actelor  conştitutive,  a

regulamentelor proprii, precum şşi a legii;

 şaă  participe cu o contributşie financiaraă  de minimum 10% din valoarea totalaă  a finantşaă rii;

 şaă  nu facaă  obiectul unei proceduri de dizolvare şau de lichidare ori  şaă  nu şe afle deja îân ştare de

dizolvare şau de lichidare îân conformitate cu prevederile legale îân vigoare;

 şaă  depunaă  cererea de finantşare completaă  îân termenul ştabilit de autoritatea finantşatoare.

 eşte obligatorie îânşcrierea indicatorilor de rezultate şş i de eficientşaă  îân cererea de finantşare

10. Documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerinţelor:

a) cererea de finantşare neramburşabilaă ;

b) copie  dupaă  bilantşul  contabil  pe  anul  precedent,  şştampilat  de  Directşia  Generalaă  a  Finantşelor

Publice;

c) copii dupaă  actul conştitutiv, ştatutul şş i actele aditşionale, dupaă  caz;

d) raport privind activitatea şolicitantului îân anul precedent;

e) copie dupaă  certificatul de îânregiştrare fişcalaă ;

f) alte documente relevante privind activitatea aşociaţiei/organizaţiei neguvernamentale faă raă  şcop

lucrativ, dupaă  caz;

11. Instrucţiuni  privind  datele  limită  care  trebuie  respectate  şi  formalităţile  care  trebuie

îndeplinite:  Conşiliul  Oraşşului  Saângeorgiu  de  Paădure  lanşeazaă  anual  o  şinguraă  şeşiune  de  şelectşie  a

proiectelor. Suma aferentaă  şeşiunii de şelectşie eşte de 140 000 lei. 

12. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 27.05.2019, ora 14.00.Proiectele

şe depun, îân pachet îânchiş, caâ te un exemplar îân format şcriş, la regiştratura Consiliului Oraşului Sângeorgiu

de Pădure, ştr. Livezilor nr. 6. şş i un exemplar îân format electronic pe CD şau DVD.

13. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii de proiect:  Solicitantul

are  obligatşia  de  a  elabora  propunerea  de proiect,  îân  conformitate  cu  prevederile  Ghidului  şolicitantului.

Propunerea de proiect trebuie şaă  aibaă  caracter ferm şşi  obligatoriu din punct de vedere al contşinutului şş i

trebuie şaă  fie şemnataă , pe propria raă şpundere, de caă tre şolicitant şau de caă tre o perşoanaă  îâmputernicitaă  legal

de aceşta. Bugetul raămaâne ferm pe toataă  durata de îândeplinire a contractului de finantşare neramburşabilaă .

Solicitantul are obligatşia de a exprima pretşul îân lei îân propunerea de proiect. Solicitantul are obligatşia de a

prezenta documentele cerute de autoritatea finantşatoare, pentru a permite verificarea de caă tre autoritatea

finantşatoare a capacitaă tşilor şale. Autoritatea finantşatoare are obligatşia de a reşpecta caracterul confidentşial al

informatşiilor prezentate de caă tre şolicitantşi îân şcopul verificaă rii îândeplinirii cerintşelor de calificare.



14. Dreptul de a solicita clarificări privind Ghidul solicitantului: 

 orice  şolicitant  care  a  obtşinut,  îân  conditşiile  prezentei  legi,  un  exemplar  al  documentatşiei  pentru

elaborarea şşi prezentarea propunerii de proiect, are dreptul de a şolicita şş i de a primi clarificaă ri din partea

autoritaă tşii finantşatoare. 

 Autoritatea finantşatoare  are obligatşia  de a tranşmite raă şpunş la  orice şolicitare de clarificaă ri,  dar

numai la acele şolicitaă ri primite cu cel putşin 6 zile îânainte de data limitaă  pentru depunerea propunerilor de

proiect. 

 Autoritatea finantşatoare are obligatşia de a tranşmite raă şpunşul la şolicitaă rile de clarificaă ri cu cel putşin

4 zile îânainte de data limitaă  pentru depunerea propunerilor de proiect. 

 Autoritatea  finantşatoare  are  dreptul  de  a  completa  din  proprie  initşiativaă ,  îân  vederea  clarificaă rii,

documentatşia  pentru  elaborarea  şş i  prezentarea  ofertei  şş i  eşte  obligataă  şaă  comunice  îân  şcriş  tuturor

şolicitantşilor  orice aştfel  de completare.  Tranşmiterea comunicaă rii  trebuie şaă  reşpecte intervalul  de timp

prevaă zut la alineatul precedent.

15. Informaţii  privind  criteriile  aplicate  pentru  atribuirea  contractului  de  finanţare

nerambursabilă: procedura de şelectşie a proiectelor: cererile de finantşare primite vor fi examinate de caă tre

Comişia de evaluare/şelectare ştabilitaă  de conşiliul local al oraşşului Saângeorgiu de Paădure, care raă şpunde

pentru îândeplinirea conditşiilor de eligibilitate.

Nu sunt eligibile:

- proiectele ale caă rui beneficiar nu şş i-a îândeplinit obligatşiile de plataă  exigibile a impozitelor şş i taxelor

caă tre ştat, precum şşi contributşiile pentru aşiguraă rile şociale de ştat;

- furnizeazaă  informatşii falşe îân documentele prezentate;

- a comiş o gravaă  greşşealaă  îân materie profeşionalaă  şau nu şşi-a îândeplinit obligatşiile aşumate printr-un

alt contract de finantşare neramburşabilaă , îân maă şura îân care autoritatea finantşatoare poate aduce ca dovadaă

mijloace probante îân aceşt şenş;

- face obiectul unei proceduri de dizolvare şau de lichidare ori şe aflaă  deja îân ştare de dizolvare şau de

lichidare, îân conformitate cu prevederile legale îân vigoare;

- proiectele  ale  caă rui  beneficiar  nu  a  depuş  decontul  de  cheltuieli  a  proiectului  finantşat  de  caă tre

inştitutşia publicaă  îân anul anterior depunerii cererii de finantşare,

- cererile incomplete şau completate îân mod necoreşpunzaă tor;

- cererile şoşite dupaă  termenul limitaă  de depunere;

- cererile ce au ca obiect activitaă tşi nerelevante pentru obiectivele programului;

- proiectele care nu coreşpund cu şcopurile şş i obiectivele declarate îân programul lanşat;



- cererile pentru şume şolicitate ce reprezintaă  mai mult de 90% din valoarea totalaă  a proiectului;

- cererile care nu şunt şemnate şş i şştampilate îân original;

Criterii de evaluare

Secţiune Punctaj

1. Relevanţa 10
1.1 Caâ t de relevantaă  eşte propunerea pentru nevoile şpecifice localitaă tşii şau zonei?

2

1.2 Caâ t de relevantaă  eşte propunerea pentru nevoile grupului tşinta? 1
1.3 Caâ t de relevantaă  eşte propunerea privind şcopul programului şş i activitaă tşile

finantşate?
6

1.4 Caâ t de coerente, neceşare şşi practice şunt activitaă tşile propuşe? 1
2. Metodologie 5

2.1 Caâ t de coerent clar şş i realişt eşte contşinutul proiectului? 3
2.2 ÎÎn ce maă şuraă  proiectul contşine obiective clare, realizabile şş i rezultate verificabile îân

mod obiectiv?
2

3. Buget şi eficacitatea costurilor 5
3.1 ÎÎn ce maă şura bugetul eşte clar, realişt şş i detaliat, îân ce maă şuraă  şunt neceşare

cheltuielile propuşe pentru implementarea proiectului?
5

4. Rezultatul/impactul scontat 5
4.1 Ce rezultate concrete şe vor realiza? Cu ce impact? 5

Punctaj maxim 25

Notă: Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un minim de 12

puncte.

Numaă rul  de  participantşi  la  procedura  de  şelectşie  de  proiecte  nu  eşte  limitat.  ÎÎn  cazul  îân  care  îân  urma

procedurii  numai un participant  a depuş propunerea  de proiect,  autoritatea finantşatoare  are  dreptul  de  a

atribui contractul de finantşare neramburşabilaă  aceştuia, îân conditşiile legii. Comişia de evaluare şş i şelectşie va

proceda la analiza şş i evaluarea proiectelor şş i va îântocmi un Proceş Verbal, îân care va araă ta şituatşia evaluaă rii şş i

şelectaă rii proiectelor, cele care vor fi şelectate şş i cele reşpinşe de la finantşare, cu motivatşiile de rigoare.

16. Încheierea  contractului:  ÎÎn  vederea  aşiguraă rii  tranşparentşei  autoritatea  finantşatoare  va  da

publicitaă tşii  lişta  proiectelor  şelectate  şş i  va  comunica  pe  data  de  31.05.2019 pe  pagina  web

www.sgpadure.ro  rezultatul  şelectşiei,  îân  vederea  prezentaă rii  aceştuia  la  contractare.  Contractul  şe

îâncheie îântre  Consiliul Local Sângeorgiu de Pădure şşi  aşociatşia caă reia i ş-a şelectşionat proiectul. Dacaă  îân

termen de 30 de zile de la data comunicaă rii rezultatului şelectşiei şolicitantul nu şe prezintaă  pentru îâncheierea



contractului de cofinantşare şe conşideraă  caă  finantşarea nu a foşt acceptataă , iar proiectele îân cauzaă  şe eliminaă

de la finantşare.

17. Soluţionarea contestaţiilor:  perşoana care şe conşideraă  vaă taămataă  îântr-un drept al şaău ori îântr-un

intereş legitim printr-un act al autoritaă tşii  contractante, cu îâncaă lcarea dişpozitşiilor legale,  are dreptul de a

conteşta actul reşpectiv pe cale adminiştrativ-jurişdictşionalaă  şau îân juştitşie. Deşpaăgubirile şe şolicitaă  numai

prin actşiune îân juştitşie, îân conformitate cu dişpozitşiile legii contencioşului-adminiştrativ. Obiectul conteştatşiei

poate fi, dupaă  caz, anularea actului, obligarea autoritaă tşii contractante de a emite un act, obligarea autoritaă tşii

contractante  de  a  lua  orice  alte  maă şuri  neceşare  pentru  remedierea  actelor  ce  afecteazaă  procedura  de

atribuire.

18. Decontarea  şi  alocarea  sumei:  Consiliul  Local  Sângeorgiu  de  Pădure va  efectua  plata  caă tre

aşociatşiile/organizatşiile  neguvernamentale,  faă raă  şcop  lucrativ,  şelectatşi  îân  cadrul  procedurii  de  şelectşie

publicaă  de proiecte, prin virament îân contul bancar al aceşteia, îân mai multe tranşşe, cu decontare ulterioaraă ,

conform prevederilor contractului îâncheiat şş i a metodologiei de decontare 



CERERE DE FINANŢARE

PÁLYÁZATI ŰRLAP

Programului  de sprijinire al culturii, tineretului, sportului şi protecţiei mediului din
localitatea Sângeorgiu de Pădure / Ifjúsági-, kulturális, sport és környezetvédelmi

tevékenységeket támogató program 

Vaă  rugaăm completatşi  pe calculator! Cererile completate cu maâna nu vor fi luate îân conşiderare.  În cazul în care nu
completaţi tabelele sau nu răspundeţi la întrebări cererea de finanţare va considerată necorespunzătoare din
punct  de  vedere  formal!  /  Keérjuü k  şzaémîétoé geéppel  kitoü lteni!  Keézzel  kitoü ltoü tt  paé lyaé zatok  nem  keruü lnek  elbîéraé laé şra.
Bármelyik kitöltetlen sor, táblázat, vagy üresen hagyott hely esetén, a pályázat formai hibásnak minősül!

Cererea de finantşare, şemnataă  şş i şş tampilataă  îân mod coreşpunzaă tor şe va trimite îântr-un singur exemplar, îâmpreunaă  cu
toate  anexele  cerute.  Vaă  rugaăm şaă  nu ne trimitetşi  anexe care nu au foşt cerute! /  Cşak 1 (EGY) peé ldaényban keérjuü k
bekuü ldeni  a  kitoü ltoü tt,  megfeleloő  moé don  alaé îért  eéş  lepecşeé telt  uő rlapot,  illetve  a  keért  melleékleteket  Keérjuü k  olyan
melleékleteket ne haşznaé ljanak amelyek nem voltak keérve.

I. DATELE SOLICITANTULUI / A PÁLYÁZÓ ADATAI

Denumirea ONG/ Szervezet
megnevezése

Adresa solicitantului /Székhely
címe

Telefon/fax/e-mail/web

Numărul şi data înregistrării /
A bejegyzés száma és dátuma

Codul fiscal / Adószám

Numărul contului bancar
(IBAN)/ Bankszámla szám

(IBAN)

Scopul şi obiectele majore de
activitate / Célkitűzés és főbb

tevékenységi körök

ANEXA 2.



 II. Datele persoanei responsabile de proiect /A projektfelelős személy adatai

Numele şi prenumele/Név

Actul de identitate / 

Személyazonossági adatok

Domiciliul / Lakhely

Telefon/fax/e-mail

III.  PROPUNEREA DE PROIECT/PROJEKT LEÍRÁSA

1. Titlul proiectului / A projekt címe:

Titlul proiectului în limba română (opțional și în limba maghiară în paranteză)

 A projekt címe román nyelven (és magyar nyelven is zárójelben – nem kötelező):

2. Durata de desfăşurare a proiectului / A projekt futamideje:

Vă rugăm să ne informaţi despre: timpul necesar pentru pregătirea şi desfăşurarea proiectului, data concretă a începerii şi
desfăşurării activităţii.  Trebuie să menţionaţi activităţile cu desfăşurarea lor calendaristică, pe zile şi  perioade, pentru
realizarea obiectivelor pe scurt. Această descriere trebuie să fie atractivă, concisă şi informativă. 

Kérjük,  írja  le,  mennyi  időre  van  szüksége  a  projekt  előkészítéséhez  és  lebonyolításához,  a  projek  elkezdésének  és
befejezésének  konkrét  időpontját.  A  projekt  célkitűzésének  eléréséhez  szükséges  tevékenységeket  bontsa  le  napokra,
hetekre, periódusokra. Ezt próbálja meg röviden, lényegre törően és érthetően megfogalmazni.

Durata – perioada -
proiectului / A projekt

futamideje

Locul de desfăşurare a
proiectului / A projekt

megvalósításának helye

Suma totală solicitată /
Igényelt összeg

3. Scopul proiectului şi descrierea detaliată a activităţilor proiectului (opţional şi în limba
maghiară în  paranteză)  /  A projekt  célja  és a  tevékenységek részletes  leírása  román
nyelven (és magyar nyelven is zárójelben – nem kötelező).

Scopul proiectului / A projekt



célkitűzése

Descrierea detaliată a
activităţilor / A tevékenységek

részletes leírása

4. Beneficiari / Célcsoport: 

Precizați numărul de persoane participante direct în proiect

A projekben közvetlenül részt vevők száma

5. Rezultatele scontate în urma desfăşurării proiectului / A várt eredmények: 

Descrieți impactul așteptat asupra grupurilor țintă, efecte multiplicatoare și materiale promoționale, impactul pe termen
scurt și lung 

A célcsoport(ok)ra gyakorolt hatás, rövid illetve hosszú távon



6. Mediatizarea proiectului / A projekt mediatizálása:

Vă rugăm să descrieţi detaliat cum va fi mediatizat proiectul după ce Consiliul Local a acordat finanţarea!

Finanszírozás esetén kérjük leírni a projekt mediatizálási módozatait!

IV. FINANŢAREA PROIECTULUI / A PROJEKT TÁMOGATÁSA

Finanţarea  asigurată  de  Consiliul  Local  Sângeorgiu  de  Pădure  va  fi  de  maxim  90%  din  bugetul  total  al  proiectului.
Diferența de minim 10% din valoarea proiectului trebuie să fie asigurată de către solicitant.

Az Erdőszentgyörgyi  Helyi  Tanács a program összköltségvetésének  maximum 90%-át támogatja,  minimum 10%-ot a
pályázó kell biztosítson. 

1. Bugetul proiectului / A projekt költségvetése:

Completați  tabelul  privind  bugetul  proiectului!  A  költségvetésre  vonatkozó  táblázatot  részletesen  és  tételekre  bontva
kérjük kitölteni! 



Cheltuieli / Költségek
Nr pers. /

személyek
száma

Suma totală / Összérték
Finanţarea solicitată /

Igényelt támogatás
Contr proprie/

Önrész

Cheltuieli de cazare /
szállásköltség

Cheltuieli privind
mesele servite /
étkezési költség

Cheltuieli de transport
/ szállítási költség

Consumabile materiale
şi echipamente /
fogyóeszközök és

eszközök

Cheltuieli privind
serviciile de

închiriere / bérlési
költségek

Cheltuieli tipărituri /
nyomtatványok

Cheltuieli publicitate /
reklámköltségek

Cheltuieli pentru
onorarii / honorárium

költségek

Alte cheltuieli –
detaliate / Más

költségek - részletezni

Total / Összesen

Data/ Dátum:

Numele şşi şemnaă tura reşponşabilului de program / A projekt-koordinaé tor neve eéş alaé îéraé şa:

Locul ştampilei / Bélyegző:

Anexe la cererea de finanţare 



a) Copie după bilanțul contabil pe anul precedent ștampilat de Direcția Finanțelor Publice;
b) copii după actul constitutiv, statutul și actele adiționale, după caz;
c) raport privind activitatea solicitantului în anul precedent;
d) copie după certificatul de înregistrare fiscală;
e) declarație conform modelului de mai jos:



DECLARAŢIA SOLICITANTULUI

    Subşemnatul  ..............................................................,  reprezentantul  legal  al

aşociatşiei  ....................................................................................................,  declaraăm  pe  propria  raă şpundere,

cunoşcaând  prevederile  art.  292 din  Codul  penal  cu  privire  la  falşul  îân  declaratşii,  caă  ştructura

aşociativaă  pe  care  o  reprezentaăm  îândeplineşşte  conditşiile  prevaăzute  privind  finantşarea

neramburşabilaă  din fonduri publice a proiectelor, reşpectiv:

    a) eşte o ştructuraă  recunoşcutaă  îân conditşiile legii;

    b) a depuş şituatşia financiaraă  la data de 31 dec. a anului precedent la organul fişcal competent,

îânregiştrataă  şub nr…………..din………..;

    c) nu are obligatşii de plataă  exigibile şş i nu eşte îân litigiu cu inştitutşia finantşatoare;

    d) nu are obligatşii de plataă  exigibile privind impozitele şş i taxele caă tre ştat, precum şşi contributşiile

caă tre aşiguraă rile şociale de ştat;

    e) informatşiile furnizate inştitutşiei finantşatoare îân vederea obtşinerii finantşaă rii şunt veridice;

    f)  nu  şe  aflaă  îân  şituatşia  de  nereşpectare  a  dişpozitşiilor  ştatutare,  a  actelor  conştitutive  şş i  a

regulamentelor proprii;

    g)  şe obligaă  şaă  participe cu o contributşie  financiaraă  de minimum 10% din valoarea totalaă  a

finantşaă rii;

    h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare şau de lichidare şş i nu şe aflaă  îân ştare de dizolvare

ori de lichidare, îân conformitate cu prevederile legale îân vigoare;

    i) nu beneficiazaă  de un alt contract de finantşare din fonduri publice pentru acelaşş i proiect de la

aceeaşşi autoritate finantşatoare îân curşul anului fişcal curent;

    j)  nu  a  beneficiat/a  beneficiat  îân  anul  fişcal  îân  curş  de  finantşare  neramburşabilaă  de  la

inştitutşia ......................................, îân şumaă  de .......................... lei .



 Am luat la cunoşştintşaă  urmaă toarele:

- virarea şumei îân contul bancar al beneficiarului şe efectueazaă  prin tranşşe îân raport cu faza de

executşie a proiectului

- beneficiarul are obligatşia de a îântocmi şş i a tranşmite Conşiliului Local Saângeorgiu de Paădure

îân termen de 30 zile de la finalizarea proiectului un doşar de decontare, altfel pierde şuma ce

a foşt aprobataă  pentru finantşarea proiectului;

- îân cazul îân care realizarea proiectului nu coincide cu cele prezentate îân cererea de finantşare,

beneficiarul  pierde şuma ce a foşt aprobataă  pentru finantşare;

- autoritatea  finantşatoare  are  dreptul  de  a  urmaări  derularea  proiectului  şş i  de  a   şolicita

documentele legate de proiect, pentru verificare;

Data şş i locul:  

Reprezentantul legal al aşociatşiei

Nume şş i prenume

Semnaă tura şş i şştampila



Metodologia de finanţare

a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor proprii ale

consiliul local al oraşului Sângeorgiu de Pădure privind acordarea de finanţări
nerambursabile pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005

ÎÎn conformitate cu prevederile  Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general , Consiliul Local al oraşului Sângeorgiu de
Pădure deruleazaă  programe de dezvoltare  cultural-şociale şş i  şportive îân vederea acordaă rii  de finantşaă ri
neramburşabile pentru realizarea diferitelor activitaă tşi ale organizatşiilor neguvernamentale din localitate.

Procedura de finantşare ale aceştor activitaă tşi  din domeniul tineret, culturaă ,  şport, protectşia mediului eşte
urmaă toarea:

Consiliul local al  oraşului Sângeorgiu de Pădure va efectua plata caă tre organizatşii  prin virament îân
contul bancar al aceştora, îân mai multe tranşşe, şau conform celor precizate îân contractul de finantşare, dupaă
validarea  raportului  de  activitate  şş i  a  raportului  financiar,  pe  baza  documentelor  juştificative  ale
cheltuielilor, conform contractului de finantşare neramburşabilaă , paânaă  la data limitaă  prevaă zutaă  îân contractul
de finantşare neramburşabilaă .

Pe  baza  prevederilor  Legii  nr.350/2005  finantşaă rile  neramburşabile  trebuie  îânşotşite  de  o  contributşie
proprie  de  minimum  10%  din  valoarea  totalaă  a  finantşaă rii  din  partea  beneficiarului.  Aştfel  organizatşia
beneficiaraă   trebuie şaă  prezinte documentele juştificative şş i pentru şuma ce reprezintaă  contributşia proprie
(facturaă  şş i chitantşaă  şau ordin de plataă ). 

Plata  finantşaă rii  Conşiliului  Saângeorgiu  de  Paădure  caă tre  beneficiar  eşte  conditşionataă  de  prezentarea,  îân
raportul financiar, a documentelor juştificative privind efectuarea plaă tşilor pentru contributşia proprie de min.

10%.
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DECONTAREA CHELTUIELILOR

Pe  baza  prevederilor  art.4  din  Legea  nr.  350/2005  privind  principiul  neretroactivitaă tşii,  autoritatea
finantşatoare nu poate finantşa programe care au foşt îâncepute şau şe aflaă  îân curş de derulare îân momentul
îâncheierii contractului de finantşare!

Deaşemenea, nu  şe  acordaă  finantşaă ri  neramburşabile  pentru  activitaă tşi  ce  preşupun  dezvoltarea
infraştructurii  proprie  a  şolicitantului,  cu  exceptşia  cazului  îân  care  aceaşta  reprezintaă  o  componentaă
indişpenşabilaă  proiectului!

Nu şe  acordaă  finantşaă ri  neramburşabile  îân  cazul  îân  care  şolicitantul  nu a  depuş îân  termen decontul  de
cheltuieli pentru anul anterior cererii de finantşare.

Pentru justificarea cheltuielilor, beneficiarul trebuie să prezinte următoarele documente:

I. Raportul de activitate (conform modelului anexat prezentei), şemnat de caă tre coordonatorul de proiect,
care trebuie şaă  cuprindaă  date referitoare la:

- perioada şi  locul de deşfaă şurare a programului, participanţi/ beneficiari;
- activitaă ţile/acţiunile deşfaă şurate îân cadrul programului; 
- rezultate  obţinute,  idicatori  precişi  de  performanţaă  şi  de  eficienţaă ,  gradul  de  îândeplinire  al

obiectivelor propuşe ;
- contribuţia partenerilor la realizarea acţiunii;
- impact şi poşibilitaă ţi de continuare a activitaă ţii;
- reflectarea acţiunii îân maşş media;
- concluzii.

Observaţie: Raportul de activitate trebuie şaă  fie îânşoţit – îân original – de o şcurtaă  ştire şi fotografii dupaă
caz, ce a foşt publicataă  îân maşş media, reşpectiv şi îân formaă  electronicaă , îân vederea prezentaă rii programului
pe şite-ul oraşului Saângeorgiu de Paădure.

II. Raportul financiar şi decontul  (conform modelului anexat prezentei), şemnat de caă tre coordonatorul
de proiect, trebuie şaă  cuprindaă  date referitoare la:

a) tipul proiectului
b) valoarea totalaă  a proiectului realizat din care:

o tipul  cheltuielilor  finanţate  din bugetul  local  al  Oraşşului  Saângeorgiu de Paădure,  conform
contractului de finanţare, incluşiv menţionarea activitaă ţilor / acţiunilor care au determinat;

o tipul cheltuielilor finanţate din alte şurşe de finanţare (contribuţie proprie,  şponzorizaă ri,
etc.), incluşiv menţionarea activitaă ţilor / acţiunilor care au determinat.

Cheltuieli eligibile

Urmaă toarele  categorii  de  cheltuieli  şunt  eligibile  îân  cadrul  programelor  proprii  ale  Conşiliului  Local
Saângeorgiu  de  Paădure  privind  acordarea  de  finantşaă ri  neramburşabile  pe  baza  prevederilor  Legii  nr.
350/2005:



1. Cheltuieli privind onorariile: aceşte cheltuieli includ onorariile pentru perşonalul de şpecialitate direct
implicat îân derularea proiectului.

2. Cheltuieli privind cazarea şi masa (inclusiv aprovozionare hrană) : 

 Cheltuielile de cazare şe pot efectua pe caâ t poşibil pentru şervicii de cazare îân regim de maxim 2
ştele.

 Cheltuielile de maşaă  nu pot depaă şi şuma de 40 lei/perşoanaă/zi îân cazul îân care şe conşumaă  3 meşe
pe zi şi 25 lei/perşoanaă/zi îân cazul îân care şe conşumaă  1 maşaă  pe zi.

 Cheltuieli privind achizitşionarea alimentelor şşi materialelor neceşare pentru pregaă tirea guştaă rilor
şau pentru pregaă tirea pachetelor de hranaă .

3. Cheltuieli de transport: 

 Aceaştaă  categorie cuprinde cheltuielile  privind biletele şi  abonamentele de tranşport,  bonuri  de
benzinaă , cheltuielile privind tranşportul echipamentelor şi materialelor.

 Tranşportul şe va realiza pe caâ t poşibil cu cele mai ieftine mijloace de tranşport exiştente, la claşa a
ÎÎ.

 ÎÎn  cazul  efectuaă rii  tranşportului  cu  autoturişm  proprietate  perşonalaă  şe  pot  deconta  7,5  l
combuştibil pe 100 de km.

4. Cheltuieli privind serviciile:

 Servicii  de  închiriere: îânchirieri  echipamente,  mijloace  de  tranşport,  şaă li  pentru  organizarea
diferitelor acţiuni (conferinţe, şeminarii, curşuri, expozitii, şpectacole, etc.), îânchirieri echipamente
şau şpatşii şportive.

 Servicii de consultanţă: conşultanţaă  din partea unor şpecialişti din diferite domenii, direct implicaţi
îân proiect.

 Servicii de publicitate: editarea şi tipaă rirea unor publicaţii – broşuri, pliante, afişe, bannere, etc. –,
traducerea şi tehnoredactarea unor materiale,  realizare de filme, developaă ri fotografii.

5. Cheltuieli privind materialele consumabile şi echipamentele: 

 rechizite  de  birou,  materiale  protocol,  materiale  de  curaă ţat,  materiale  didactice,  materiale  de
promovare, materiale şanitare, materiale neceşare, ahizitşionare echipamente şportive (şub 1.800
lei fiecare), 

Documentele justificative ale diferitelor categorii cheltuieli

Documentele juştificative care ştau la baza îânregiştraă rilor îân contabilitate angajeazaă  raă şpunderea perşoanelor
care le-au îântocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au îânregiştrat îân contabilitate.

Înştrumentele de plataă  trebuie şaă  fie îânşoţite de  documentele justificative.  Aceşte documente trebuie şaă
certifice exactitatea şumelor de plataă , recepţia bunurilor, executarea şerviciilor şi altele aşemenea, conform



angajamentelor  legale  îâncheiate.  Înştrumentele  de  plataă  şe  şemneazaă  de  caă tre  contabil  şi  şeful
compartimentului financiar-contabil.

Pentru achizitşionarea din fonduri publice neramburşabile de produşe, lucraă ri şau şervicii, Beneficiarul are
obligatşia şş i raă şpunderea de a aplica procedurile de achizitşie publicaă  prevaă zute îân dişpozitşiile şş i legile aflate îân
vigoare,  precum şşi,  îân caz de control  şaă  punaă  la dişpozitşia Curtşii  de Conturi  şau Biroului de Audit Public
documentele juştificative privind achizitşiile publice.

ÎÎn  vederea  finantşaă rii  programului  aşociatşia/fundatşia  trebuie  şaă  prezinte  pentru  diferitele  categorii  de
cheltuieli urmaă toarele documente juştificative:

1. Cheltuieli privind onorariile:

 contract civil şş i/şau contract de preştaă ri şervicii şşi facturaă

2. Cheltuieli privind cazarea şi masa: 

 Cazarea: facturaă , ce va conţine detalii referitoare la numaă rul perşoanelor şi numaă rul nopţilor;

 Masa: facturaă , ce va conţine detalii referitoare la numaă rul perşoanelor şi numaă rul meşelor şervite ;

3. Cheltuieli de transport: 

 facturaă , ce va conţine detalii referitoare la numaă rul perşoanelor şi numaă rul de kilometri ;

 bonuri de benzinaă , bilete şau abonamente de caă laă torie, delegaţie şau decont.

4. Cheltuieli privind serviciile:

 Servicii de închiriere, Servicii de consultanţă:

- comandaă  şau contract ; 

- facturaă , conţinaând indicarea şerviciilor preştate.

 Servicii de publicitate:

- comandaă  şau contract ;

- facturaă , cu indicarea publicaţiilor care au foşt editate şau îân care a apaă rut anunţul;

- bon conşum; 

- caâ te un exemplar din fiecare material realizat.

5. Cheltuieli privind materialele consumabile şi echipamentele:

- comandaă  şau contract ;

- facturaă , ce va conţine detalii privind materialele şi echipamentele achiziţionate ;

- notaă  recepţie, bon conşum. 

Observaţie: Documentele juştificative de mai şuş vor fi prezentate îân copie certificataă  de caă tre beneficiar
prin şemnaă turaă  şi ştampilaă , cu menţiunea "conform cu originalul" !



Raport de activitate

Către,

CONSILIUL LOCAL SÂNGEORGIU DE PĂDURE

Direcţia Programe 

1. Identificarea actiunii:

Denumire organizatşie: 

Denumire proiect:

Perioada: 

Loc de deşfaă şurare: 

Numaărul participanţilor la proiect: 

2. Descrierea rezultatelor proiectului:

2.1. Acţiuni organizate:

2.2. Mediatizarea  proiectului,  materiale  de  informare  ale  organizaţiei,  cu  anexarea  în
original a unui exemplar din ziarul (mass-media) în care a a apărut articolul şi/sau
fotografii despre programul desfăşurat şi anexarea în original a tipăriturilor realizate
prin program, după caz: 
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2.3. Rezultate obţinute în urma proiectului: 

2.4. Concluzii, sugestii:

Semnătura unei persoane din conducere sau  a responsabilului de program

Data: Ştampila



RAPORT FINANCIAR

privind proiectul  __________________________________________________________________________________

realizat cu finanţare nerambursabilă de la Consiliul Local Sângeorgiu de Pădure în perioada  

__________________________________________________________________________________ 

Tipul proiectului:  __________________________________________________________________________________

a. Suma contribuţie Consiliul Local Sângeorgiu de Pădure: ____________________________

b. Contribuţie proprie (inclusiv alte surse): __________________________________________

Valoarea totală a proiectului (a+b): ________________________________________________

Tipul  cheltuielilor  conform  contractului  de  finanţare  nerambursabilă  privind  Consiliul  Local
Sângeorgiu de Pădure (lei):  tabelul  de mai  joş  va fi  îân  concordanţaă  cu bugetul  programului  cuprinş îân
contractul de finanţare.

Categoria de cheltuieli

Contribuţia
Consiliului

Local
Sângeorgiu de

Pădure

Contribuţia
proprie a

beneficiarului

Valoare
totală a

proiectu
lui

Felul, numărul şi data
documentului

Cheltuieli privind onorariile

Cheltuieli tranşport

Cheltuieli privind maşa

Cheltuieli privind şerviciile

Cheltuieli privind materialele

conşumabile, echipamente

Alte cheltuieli (detaliate)

TOTAL CHELTUIELI
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Menţiune:  datele  cuprinse  în  acest  raport  financiar  sunt  completate  de  beneficiar,  pe  propria
răspundere a acestuia.

La Decont şe anexeazaă  toate documentele juştificative, menţionate îân metodologie, pentru fiecare cheltuialaă
îân parte. 

Documentele privind  şumele provenite  de la  altşi  finantşatori  (alte şurşe  de finantşare)  vor  fi  îânşcrişe îân
raportul financiar faă raă  obligatşia de a prezenta documentele juştificative aferente.

Data întocmirii raportului financiar:  _____________________________________________________

 Preşedinte,

numele şi prenumele îân clar                                    

_____________________________________________________                                      

şemnaă tura şi ştampila    

_____________________________________                                                                                                                                        

Responsabil financiar

numele şi prenumele îân clar      

____________________________________________

Semnaă tura

______________________________________      


	I. DATELE SOLICITANTULUI / A PÁLYÁZÓ ADATAI

