
           ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul jude ean de finan are nerambursabil

din bugetul jude ului a programelor, proiectelor i ac iunilor culturale

 Având în vedere Expunerea de motive a pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i Raportul
Direc iei juridice i administra ie public , precum i avizele favorabile ale comisiilor înv mânt, cultur i
culte i comisiei pentru activit ii economico-financiare;

În baza O.G. nr. 51/ 1998 privind îmbun irea sistemului de finan are a programelor i proiectelor
culturale, modificat i completat  prin O.G. nr. 2/ 2008;

În temeiul art. 91 alin. (5) litera a) punctele 4, 6 i art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei
publice locale, republicat ;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  Ghidul solicitantului pentru Programul jude ean de finan are nerambursabil  din
bugetul jude ului a programelor, proiectelor i ac iunilor culturale.

Art.2. Pentru finan area nerambursabil  a programelor, proiectelor i ac iunilor culturale pe anul
2008 se aloc  o sum  de 350 mii lei din care 28 mii lei pentru finan area de urgen  a programelor,
proiectelor i ac iunilor culturale.

Art.3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei economice;
- Compartimentului preg tire edinte i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 12 februarie 2008.

PRE EDINTE,
Marinel KOVACS

   Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                                  Dumitru DUMU A

Baia Mare, 12 februarie 2008
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Cap. I:  CONSIDERA II GENERALE

Consiliul Jude ean Maramure , în temeiul calit ii sale de ordonator principal de credite, acord
finan ri nerambursabile pentru programe, proiecte i ac iuni culturale, în conformitate cu
prevederile conform Ordonan ei nr. 2/2008 pentru modificarea i completarea Ordonan ei 51/1998
privind îmbun irea sistemului de finan are a programelor, proiectelor i ac iunilor culturale.

Finan area proiectelor aprobate se face în baza unui contract încheiat între Consiliul
Jude ean Maramure i beneficiarul finan rii, în urma aplic rii procedurii selec iei publice de
proiecte.

Scopul Programului este dezvoltarea activit ii culturale  în jude ul Maramure .

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finan are nerambursabil  pentru
domeniul cultur , conform Ordonan ei nr. 2/2008 pentru modificarea i completarea Ordonan ei
51/1998 privind îmbun irea sistemului de finan are a programelor, proiectelor i ac iunilor
culturale sunt:

• libera  concuren  - asigurarea  condi iilor pentru  ca oricare solicitant s  aib  dreptul de
a deveni beneficiar;

• transparen a -  punerea la dispozi ia tuturor celor interesa i a informa iilor referitoare la
aplicarea procedurii de finan are nerambursabil  a ofertelor culturale;

• diversitatea cultural   i pluridisciplinaritatea – tratamentul nediscriminatoriu al
solicitan ilor reprezentan i ai diferitelor comunit i sau domenii culturale;

• neretroactivitatea - excluderea posibilit ii destin rii fondurilor nerambursabile unei
activit i a c rei executare a fost deja început  sau finalizat  la data încheierii contractului
de finan are;

• sus inerea debutului -  încurajarea ac iunilor persoanelor fizice sau ale persoanelor
juridice de drept privat recent  autorizate, respectiv înfiin ate entru a desf ura activit i
culturale.

OBIECTIVE GENERALE
Obiectivul general al Programului este îmbun irea calit ii vie ii locuitorilor jude ului

Maramure , prin sus inerea programelor, proiectelor i ac iunilor culturale.

Obiectivele specifice
Obiectivele specifice ale Programului sunt:

• stimularea implic rii organiza iilor neguvernamentale în valorificarea poten ialului
cultural al jude ului Maramure ;

• stimularea particip rii locuitorilor jude ului Maramure  la via a cultural , prin
diversificarea ofertei culturale;



Beneficiarii direc i
Beneficiarii direc i ai Programului sunt:

• persoane fizice sau persoane juridice de drept privat constituite conform legii ce
desf oar  activit i culturale în jude ul Maramure ;

• ez minte culturale înfiin ate în baza Ordonan ei de Urgen  nr.118/2006 privind
înfiin area, organizarea i desf urarea activit ii a ez mintelor culturale;

• organizatii cu personalitate juridica, non-profit, ale cultelor religioase recunoscute
legal;

• persoane juridice de drept public finan ate integral sau par ial de la bugetul de stat
sau bugetul local, cu excep ia celor care func ioneaza in subordinea Consiliului
Jude ean Maramure .

Beneficiarii indirec i

• beneficiarii indirec i ai Programului sunt locuitorii jude ului Maramure  participan i
la activit i culturale

CAP. II  SPRIJINUL FINANCIAR ACORDAT DE AUTORITATEA FINAN ATOARE PENTRU
PROGRAME, PROIECTE I AC IUNI CULTURALE

Consiliul jude ean acord  finan are nerambusabil  solicitan ilor care îndeplinesc condi iile
de eligibilitate impuse prin Ordonan a nr 2/2008 pentru modificarea i completarea Ordonan ei
51/1998 privind îmbun irea sistemului de finan are a programelor, proiectelor i ac iunilor
culturale.

Suma alocat  în anul 2008, pentru proiecte /programe/ac iuni  în domeniul cultur
stabilit  prin Hot rârea CJMM de aprobare a bugetului jude ean este de 350.000 lei.

    În cadrul bugetului acordat pentru finan area nerambursabil  a proiectelor culturale, se va
constitui  un fond  de 2 - 8% pentru finan area nerambursabil  a nevoilor culturale de urgen
(conform  Ordonan ei nr. 2/2008 pentru modificarea i completarea Ordonan ei 51/1998 privind
îmbun irea sistemului de finan are a programelor, proiectelor i ac iunilor culturale).

Pentru anul 2008, suma alocat  pentru finan area nerambursabil  a nevoilor culturale de
urgen  este 28.000 lei.

Co-finan area proiectelor, de c tre beneficiar, trebuie s  fie de minim 10% din valoarea
total  a proiectului.

Consiliul jude ean Maramure  acord  finan are nerambursabil  în limita a 90% din
valoarea total  a proiectului.



Important!
Un program, proiect sau ac ine cultural  pot fi cofinan ate de mai multe autorit i

finan atoare.
 Pentru aceea i activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singur

finan are nerambursabil  de la aceea i autoritate finan atoare în decursul unui an fiscal.
În cazul în care un beneficiar contracteaz  în cursul aceluia i an calendaristic, mai mult de

o finan are nerambursabil  de la acee i autoritate finan atoare, pentru proiecte diferite,  nivelul
finan rii nu poate dep i o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual
în bugetul Consiliului Jude ean Maramure .

CAP.III   REGULI PRIVIND PREZENTA SOLICITARE DE OFERTE CULTURALE ( PROPUNERI
DE PROIECTE)

        Acest Ghid stabile te regulile de depunere, selec ie i implementare a proiectelor
pentru programul sus-men ionat i este elaborat în conformitate cu Legea 350/2005 privind regimul
finan rilor din fonduri publice alocate pentru activit i nonprofit de interes general i Ordonan a nr.
2/2008 pentru modificarea i completarea Ordonan ei 51/1998 privind îmbun irea sistemului de
finan are a programelor, proiectelor i ac iunilor culturale.

III. 1 CRITERII DE ELIGIBILITATE

Exist  trei seturi de criterii de eligibilitate, referitoare la:

§ Organiza iile care pot solicita o finan are nerambursabil ;
§ Domeniile culturale care pot primi  finan are nerambursabil ;
§ Tipurile de costuri care pot fi luate în considerare la stabilirea m rimii finan rii

nerambursabile.

III.1.1. Eligibilitatea solicitan ilor: cine poate participa

(1) Pentru a fi eligibili pentru o finan are nerambursabil , solicitan ii trebuie:
• persoane fizice sau persoane juridice de drept privat constituite conform legii, ce

desf oar  activit i culturale în jude ul Maramure ;
• ez minte culturale înfiin ate în baza Ordonan ei de Urgen  nr.118/2006 privind

înfiin area, organizarea i desf urarea activit ii a ez mintelor culturale;
• organizatii cu personalitate juridica, non-profit, ale cultelor religioase recunoscute

legal;
• persoane juridice de drept public finan ate integral sau par ial de la bugetul de stat

sau bugetul local, cu excep ia celor care func ioneaza in subordinea Consiliului
Jude ean Maramure ;

•  fie direct responsabili de preg tirea i managementul proiectului i s  nu
ac ioneze ca intermediar;

• aib  surse de finan are stabile i suficiente  i s  participe la co- finan area
proiectului;



(2) Poten ialii solicitan i nu sunt în drept s  participe la Solicitarea de Propunere de Proiecte sau s
primeasc  finan are nerambursabil  dac :

(a)  nu i-au îndeplinit obliga iile de plat  exigibile a impozitelor i taxelor c tre stat sau
bugetele locale, precum i a contribu iei pentru asigur rile sociale de stat;

(b) furnizeaz  informa ii false în documentele prezentate;
(c) au comis o grav  gre eal  în materie profesional  sau nu i-au îndeplinit obliga iile

asumate printr-un alt contract de finan are nerambursabil , în m sura în care
autoritatea finan atoare poate aduce ca dovad  mijloace probante în acest sens;

(d) fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afl  deja în stare de
dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(e) nu prezint  autorit ii finan atoare documente doveditoare privind înregistrarea ca
persoan  juridic ;

(f) nu prezint  autorit ii finan atoare documente doveditoare privind înregistrarea ca
persoan  juridic , non-profit, a  cultelor religioase,  în conformitate cu legisla ia  în
vigoare;

III.1.2. Eligibilitatea ac iunilor: ac iuni pentru care poate fi f cut  o cerere de finan are
nerambursabil

rimea proiectelor

Orice finan are nerambursabil  acordat  în cadrul acestui program trebuie s  se încadreze
în valoarea maxim  de 50.000  lei.

Valoarea co-finan rii  este de minim 10% din valoarea total  a proiectului.

Durata:
      Durata unui proiect trebuie s  se  încadreze în anul bugetar, dar nu mai târziu de 15 decembrie
2008.

Domeniile culturale pentru care se acord  finan ri  nerambursabile pentru programe,
proiecte i ac iuni culturale

             A - arte  vizuale:  expozi ii,  tabere  de  crea ie  cu  participare  na ional  sau
interna ional ;

B -  arte ale spectacolului: festivaluri, serb ri câmpene ti, datini i obiceiuri, târguri
tradi ionale na ionale i interna ionale cu promovarea mo tenirii culturale locale;

C - sesiuni tiin ifice, conferin e i seminarii, concursuri pe teme culturale cu
participare na ional i interna ional ;

D - expozi ii, spectacole, festivaluri, sesiuni tiin ifice, conferin e i seminarii
interna ionale, cu men ionarea sprijinului financiar al Consiliului Jude ean
Maramure ;



             E - punerea în circula ie a unor lucr ri, pe diferite suporturi, care promoveaz
patrimoniul cultural local în circuitul cultural na ional i interna ional;

F -  editarea de lucr ri din domeniul culturii scrise, astfel cum este acesta definit la
art.1-3 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise;

G -  reabilitarea monumentelor istorice i de arhitectur , cofinan area  unor proiecte
de restaurarea a bisericilor, monument istoric i acordarea de resurse pentru
interven ii în situa ii de urgen  la aceste biserici;

             H  - activit i specifice domeniului culte, de tipul: restaur ri obiecte de cult,  de
patrimoniu, realiz ri/restaur ri picturi religioase  (inclusiv proiectarea aferent i
ob inerea avizelor necesare), achizi ii de carte cu caracter religios, dot ri
specifice, etc;

             I  –  finan area nerambursabil  a nevoilor culturale de urgen :
• programe/ proiecte/ ac iuni culturale care nu au fost prinse în calendarul

jude ean al manifest rilor culturale, a c ror urgen  este determinat  de
faptul c  urmeaz  a se desf ura la o dat  apropiat  solicit rii i nu se pot
încadra în termenul stabilit pentru desf urarea procedurilor de selec ie;

• solicit ri urgente pentru evitarea degrad rii patrimoniului cultural al
jude ului Maramure .

Urm toarele tipuri de activit i sunt ne-eligibile:

- activit i generatoare de profit;
- activit i din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protec ia

informa iilor clasificate, cu modific rile ulterioare.

III.1.3. Categorii de cheltuieli eligibile: costuri ce pot fi luate în considerare pentru finan are
nerambursabil

Categorii de cheltuieli eligibile:

- cheltuieli de realizare a ac iunii/proiectului/programului cultural precum costuri
materiale i servicii, costuri de produc ie, închirieri de spa ii i aparatur ,
onorarii, prest ri servicii, premii i altele asemenea;

- achizi ionarea de dot ri necesare derul rii programului sau proiectului cultural;
- cheltuieli ocazionate de cazarea i transportul intern i interna ional ale

participan ilor/ invita ilor (max. 20% din totalul finan rii nerambursabile
acordate)

- alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii i cercet ri, consultan  de
specialitate, tip rituri, seminarii, conferin e, ateliere de lucru, ac iuni
promo ionale i de publicitate;



- cheltuieli de mas  ale participan ilor i /sau invita ilor (max. 20% din totalul
finan rii nerambursabile acordate)

- diurna acordat  în condi iile legii;
- cheltuieli de personal i cheltuieli administrative, aferente perioadei de

realizare a ac iunii/proiectului/programului cultural (max. 20% din totalul
finan rii nerambursabile acordate).

Categorii de cheltuieli ne-eligibile:

- acoperirea unor debite ale beneficiarilor;
- cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public  beneficiare;
- activit i generatoare de profit.

Bugetul proiectului va fi prezentat dup  modelul din Anexa 2 la prezentul ghid.

!!!. Costurile vor fi incluse in buget cu TVA-ul aferent.

III.2    PROCEDURILE SPECIFICE PENTRU COMPLETAREA UNUI FORMULAR DE OFERT
CULTURAL

III. 2.1.Formularul de cerere de finan are nerambursabil i documentele necesare

Solicitan ii trebuie s  înainteze formularul cererii de finan are nerambursabil  anexat
prezentului Ghid (Anexa 1), de asemenea disponibil pe site-ul Cosiliului Jude ean Maramure
http://www.cjmaramures.ro
      Solicitan ii trebuie s  respecte cu grij  formularul de cerere i ordinea paginilor. Solicit rile de
proiecte trebuie s  fie legate (împreun  cu anexele) astfel încât paginile s  nu poat  fi desprinse.

Prima pagin  a Cererii de finan are trebuie s  fie vizibil i numai <Numele Solicitantului>
trebuie scris de c tre solicitant.

Solicitan ii trebuie s  depun  cererile completate în limba român .

Cererile de finan are nerambursabil  completate de mân  nu vor fi acceptate.

       Documentele care înso esc Cererea de finan are nerambursabil  trebuie anexate în
ordinea descris  mai jos i fiecare document trebuie separat printr-o copert .

       Cererile de finan are nerambursabil  trebuie s  fie înso ite obligatoriu de urm toarele
documente:

1. formularul de solicitare a finan rii nerambursabile (Anexa 1), precum i bugetul de
venituri i cheltuieli al programului/proiectului / ac iunii culturale (Anexa 2), care se
pot ob ine de la Compartimentul înv mânt, cultur , tineret i sport, rela ii cu
ONG sau direct de pe site-ul: www.cjmaramures.ro

http://www.cjmaramures.ro
http://www.cjmaramures.ro


2. documenta ia privind fundamentarea devizului general al programului sau proiectului
cultural propus;

3. dovada existentei surselor de finan are proprii i/sau oferite de ter i
- scrisori de inten ie;
- contracte de sponsorizare;
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor ter i.

4. raport privind activitatea solicitantului in ultimul an (dac  nu este nou înfiin at  );
             5.  hot râre a consiliului director al asocia iei, funda iei sau organiza iei neguvernamentale

solicitante, din care  s  reias  c  solicitantul nu are obliga ii restante tre alte
persoane fizice sau juridice ori bunuri urm rite în vederea execut rii silite;

6.  actul constitutiv, statutul i actele doveditoare ale sediului i patrimoniului ini ial ale
organiza iei solicitante, precum i actele adi ionale, dup  caz;

7. certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare  ale   dobândirii personalit ii juridice.
8. ultimele situa iile financiare anuale, înregistrate la direc ia finan elor publice;

             9.  ultimul extras de cont bancar, dar nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii
cererii,

10.  certificatului de înregistrare fiscal ,
11.  dovada activului patrimonial la data solicit rii finan rii nerambursabile.
12.  Dovada pl ii impozitelor i taxelor la bugetul de stat i la bugetele locale (dac  e

cazul) i a contribu iei la asigur rile sociale de stat;
13. actele din care s  rezulte titlul cu care sunt folosite spa iile, în cazul în care

programele/ proiectele culturale nu se organizeaz  la sediul solicitantului;
14. documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte institu ii, organiza ii

guvernamentale i neguvernamentale, daca este cazul;
15. alte documente relevante privind activitatea semnificativ  a asocia iei, funda iei,

organiza iei neguvernamentale;
16. declara ie pe proprie r spundere c  nu face obiectul unei proceduri de dizolvare

sau  lichidare  ori  se  afl   deja în  stare  de  dizolvare  sau lichidare;

 Solicitantul mai poate ata a i alte documente justificative, care îi pot ajuta pe evaluatori
i formeze o imagine mai clar  asupra proiectului.

În cazul în care documenta ia nu este complet , Autoritatea finan atoare va solicita
prezentarea documentelor lips , in termen de maxim 48 de ore de la data în tiin rii în scris a
solicitantului.

În cazul în care solicitantul nu prezint  documentele în timpul maxim alocat, cererea
este automat respins .

III. 2.2 Unde i cum se trimit cererile de finan are nerambursabil

Cererile de finan are nerambursabil  trebuie trimise în plic sigilat, recomandat, prin po ta,
mesagerie expres  sau înmânate personal (aduc torului i se va elibera o confirmare de primire cu
dat i semn tur ) la adresa indicat  mai jos :



Adresa pentru trimiterea prin po , mesagerie expres  sau personal:

Consiliul Jude ean Maramure
Str. Gh. incai nr. 46
430311 Baia Mare
Registratur  , cam 24

            Solicit rile de  finan are trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-mail) sau
trimise la alte adrese, ori peste termenul limit  indicat în anun ul de participare, nu vor fi luate în
considerare i vor fi restituite astfel cum au fost depuse (plic închis).

      Documenta ia de solicitare a finan rii nerambursabile se depune in dou  exemplare- ORIGINAL I
COPIE, incluse în acela i plic închis la Compartimentul  înv mânt, cultur , tineret i sport, rela ii
cu ONG din cadrul Consiliului jude ean Maramure . Fiecare exemplar va fi legat separat, cu paginile
numerotate i va con ine un opis, pentru a u ura evaluarea. Plicul se va completa dup  modelul de mai
jos:

C
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 Solicitan ii trebuie s  p streze un exemplar complet din Cererea de finan are depus .

III.2.3 Termenul limit  pentru depunerea proiectelor

Solicit rile de finan are nerambursabil  trebuie depuse pân  la data stabilit  de c tre
autoritatea finan atoare la urm toarea adres  : Consiliul Jude ean Maramure  ,Str. Gh. incai nr.
46, Registratur , cam 24, 430311, municipiul Baia Mare, jude ul Maramure .

Fiecare plic (cerere de finan are) va primi un num r de înregistrare unde va fi men ionat
i ora primirii documentelor de c tre finan ator. Toate cererile de finan are vor primi un num r de

înregistrare i o confirmare de primire din partea  Autorit ii finan atoare.

Orice solicitare primit  dup  acest termen limit  va fi respins  în mod automat, chiar dac
tampila po tei indic  o dat  anterioar  datei limit  sau dac  întârzierea este datorat  serviciului

de mesagerie.

Consiliul jude ean Maramure
Localitatea Baia Mare
Str. Gh. incai nr. 46
Jude ul Maramure

Solicitare de finan are nerambursabil  pentru anul.....
Domeniul cultur

A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare

NUMELE l ADRESA COMPLET  A SOLICITANTULUI



III.2.4 Informatii suplimentare

Întreb rile pot fi trimise prin telefon: 0262-211946 sau e-mail:
mihaela.muntean@maramurescounty.ro sau monica.mare@maramurescounty.ro nu mai târziu de
6 zile înainte de termenul limit  pentru primirea propunerilor la adresa de mai jos, indicând clar
domeniul din cadrul Programului jude ean pentru acordarea de finan ri nerambursabile a
activit ilor nonprofit de interes general pe anul 2008 la care face referire.

Pentru orice întreb ri v  pute i adresa persoanelor  de specialitate din Compartimentul
inv mânt, s tate, tineret i sport, din cadrul Consiliului jude ean Maramure  (cam. 33)

Întreb rile vor primi r spuns nu mai târziu de 4 zile înainte de termenul limit  pentru
primirea propunerilor.

CAP.IV  CONDI II GENERALE APLICABILE IMPLEMENT RII PROIECTULUI

1).  Implementarea proiectului va începe din ziua urm toare datei semn rii contractului de finan are
sau la o data ulterioara men ionata expres in contract.

2).  Cererea de finan are, împreun  cu anexele, face parte integrant  din contractul de finantare.
3).  La încheierea contractului de finan are nerambursabil , beneficiarul este obligat s  semneze o

declara ie de impar ialitate Anexa nr 5 la cererea de finan are.
 4). Achizitiile de bunuri, servicii si lucrari necesare derularii proiectului se vor face cu respectarea

prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice, respectiv OUG 34/2006 i a actelor
normative emise în aplicarea acesteia.

 5). Beneficiarul va deschide un cont special pentru opera iunile aferente proiectului. Contul
nu va fi  utilizat pentru alte operatiuni financiare ale Beneficiarului. La semnarea contractului de
finan are, beneficiarul va prezenta o scrisoare din partea institu iei bancare, prin care s  se
certifice deschiderea contului special.

6).  Beneficiarul este responsabil de implementarea in bune conditii a proiectului.

 CAP. V  CRITERIILE DE ACORDARE A FINAN RII NERAMBURSABILE

Programul anual de finan are a programelor/ proiectelor/ac iunilor culturale va cuprinde cel
pu in o sesiune de selec ie de oferte culturale.

Toate solicit rile primite vor fi examinate. Dintre solicit rile primite, vor fi supuse evalu rii
numai solicit rile care întrunesc urm toarele criterii de selec ionare:

• documenta ia care înso te cererea con ine toate elementele  solicitate;
• programele/proiectele/ ac iunile sunt din domeniul cultural i se încadreaz  în sub-

domeniile agreate i sunt de interes local;
• exist  o succesiune logic  a activit ilor prin care programul/proiectul/ac iunile

cultural va atinge obiectivul ales;
• programele/proiectele/ac iunile culturale sunt altele decât obliga iile ori programele

minimale pentru activit ile organizate de consiliul local sau institu iile culturale din
subordine;

mailto:mihaela.muntean@maramurescounty.ro
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• solicitantul a respectat obliga iile asumate prin contracte de finan are
nerambursabil  anterioare;

• justificarea programului/proiectului /ac iunii culturale (oportunitatea) în raport cu
necesit ile i priorit ile Consiliului jude ean Maramure ;

• capacitatea organizatoric i func ional  a asocia iei, funda iei, organiza iei
neguvernamentale f  scop lucrativ, dovedit  prin:

- calitatea serviciilor culturale acordate sau a activit ilor culturale organizate;
- capacitatea resurselor umane de a asigura desf urarea

programului/proiectului cultural la nivelul propus;
- c ile i modalit ile de identificare a beneficiarilor;
- experien a de colaborare, parteneriat cu autorit ile publice, cu alte

organiza ii guvernamentale i ne guvernamentale din ar i din str in tate,
dup  caz.

Este exclus dintr-o procedur  pentru atribuirea contractului de finan are nerambursabil ,
respectiv nu este eligibil solicitantul care se afl  în oricare dintre urm toarele situa ii:

a) nu i-a îndeplinit obliga iile de plat  exigibile a impozitelor i taxelor c tre stat i bugetul
local, precum i a contribu iei pentru asigur rile sociale de stat;

b) furnizeaz  informa ii false în documentele prezentate;
c) a comis o grav  gre eal  în materie profesional  sau nu i-a îndeplinit obliga iile

asumate printr-un alt contract de finan are nerambursabil ,  în m sura în care autoritatea
finan atoare poate aduce ca dovad  mijloace probante în acest sens;

d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afl  deja în stare de
dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

De asemenea, nu sunt selec ionate asocia iile, funda iile, organiza iile neguvernamentale,
aflate în una dintre urm toarele situa ii:

• Documenta ia prezentat  este incomplet ;
• Au conturi bancare blocate;
• Nu au respectat un contract de finan are anterior;
• Au prezentat declara ii inexacte la o participare anterioar .

În cazul în care exist  un singur participant, procedura de selec ie se repet .
În cazul în care, în urma repet rii procedurii numai un participant a depus propunere de

finan are, autoritatea contractant  are dreptul de a atribui contractul de finan are nerambursabil
acestuia.

Dac  nici în urma repet rii procedurii nu rezult  un proiect câ tig tor, autoritatea
contractant  va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.

În ambele situa ii de mai sus, sumele neatribuite r mân la dispozi ia Consiliului jude ean
Maramure  pentru a fi utilizate conform legisla iei privind bugetele locale.

CAP.VI INFORMA II REFERITOARE LA HOT RÂREA DE A  ACORDA FINAN RI
NERAMBURSABILE

 Programele, proiectele sau ac iunile culturale vor fi selec ionate pentru finan ri
nerambursabile în cadrul limitei de fonduri aprobate anual prin bugetul jude ean cu aceast



destina ie, de c tre o comisie constituit  la nivelul autorit ii finan atoare,alc tuit  dintr-un num r
impar de membri, dup  cum urmeaz :

- reprezentan i ai autorit ii finan atoare;
- speciali ti cu o experien  de mimimum 3 ani de practic  în domeniul

cultural; ace tia nu pot face parte din categoria func ionarilor publici sau a
personalului angajat prin contract individual de munca încheiat cu autoritatea
finan atoare iar num rul lor  trebuie s  fie mai mare decât num rul reprezentan ilor
autorit ii ;

      Comisia de selec ie se nume te prin Dispozitia pre edintelui Consiliului judetean pentru
fiecare sesiune de selectie în parte.
      Consiliul jude ean Maramure  stabile te prin Hot râre num rul membrilor i
reprezentan ii s i în comisie.
      Selec ia const  în ierarhizarea ofertelor culturale în func ie de valoarea, importan a sau
reprezentativitatea ac iunii/proiectului/programului pentru domeniul cultural respectiv, pe baza
punctajului acordat de comisie, conform Grilei de evaluare Anexa 6.

Contesta iile se depun în termen de maximum 3 zile lucr toare de la data aducerii la
cuno tin a solicitan ilor a rezultatului selec iei.
         Contesta iile se solu ioneaz  în termen de maximum 5 zile lucr toare de la data expir rii
termenului pentru depunerea contesta iilor.
         În componen a comisiei de solu ionare a contesta iilor nu pot fi numi i membrii care au f cut
parte din comisia de selec ie.Membrii comisiei de solu ionare a contesta iilor sunt numi i prin
Hot râre a Consiliului Jude ean Maramure .
          Dac  în termen de 15 zile de la data comunic rii rezultatului selec iei o asocia ie, funda ie,
organiza ie ne guvernamental  nu se prezint  pentru încheierea contractului de finan are, se
considera c  oferta Consiliului jude ean Maramure  nu a fost acceptat , iar proiectele în cauz  se
elimin  de la finan are, locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte, in ordinea
descresc toare a punctajului.

CAP. VII    ALOCAREA FINAN RII NERAMBURSABILE  (Proceduri de plat )

Finan rile nerambursabile se acord  în baza unui contract încheiat între Consililui
jude ean Maramure i asocia ia, funda ia organiza ia neguvernamental  selec ionat .

Finan rile nerambursabile se acord  în tran e, prin virament bancar, din bugetul autorit ii
autorit ii finan atoare în contul beneficiarului (cont special pentru opera iunile aferente
proiectului), pe baz  de factur  emis  de acesta pentru fiecare tran .

Cuantumul i e alonarea tran elor se fac în baza unui grafic de finan are, în func ie de
etapele de realizare , raportate la costurile organizatorice i/sau durata i evolu ia în timp a
activit ilor cuprinse în oferta cultural  evaluat , i se prev d în contractul de finan are. Prima
tran  se acord  la semnarea contractului de finan are. Urm toarele tran e se acord  în baza
documentelor justificative privind tran a anterioar , prezentate de beneficiarul finan rii
nerambursabile.Ultima tran  nu poate fi mai mic  de 15% din totalul finan rii.Justificarea unei
tran e acordate în baza unui contract de finan are se accept  numai în m sura în care cheltuielile
sunt eligibile i au fost efectuate în perioada execut rii contractului.



În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea ac iunii, proiectului sau programului
cultural beneficiarul este obligat s  depun  la sediul autorit ii finan atoare documentele
justificative pentru ultima tran i raportul final de evaluare.

Nerespectarea de c tre beneficiari a obliga iilor asumate prin contractele de acordare a
finan rii nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea par ial  sau integral  a sumelor
primite , la care se adaug  dobânda legal  calculat  la sumele acordate, în conformitate cu
prevederile contractuale, în condi iile legii.

Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finan rilor nerambursabile este supus
controlului autorit ii finan atoare, precum i celor cu atribu ii în domeniul controlului financiar-fiscal,
în conformitate cu prevederile legale.



ANEXA 1

PROGRAMUL JUDE EAN PENTRU FINAN AREA
NERAMBURSABIL  DIN BUGETUL JUDE EAN A
PROGRAMELOR, PROIECTELOR I AC IUNILOR

CULTURALE PE ANUL 2008

                                        Cerere de finan are

Numele solicitantului :



CERERE DE FINAN ARE-CADRU

I.Date despre asocia ie/funda ie/organiza ie

 1.Denumirea i sediul:

Asocia ia/Funda ia/Organiza ia ............... , localitatea ............. , str. ............. nr. ...... ,
sectorul/jude ul ............ , codul po tal ......... , telefon ........ , fax ........

 2.Num rul i data înscrierii legale:

Dosarul nr. .............
Sentin a civil  nr. .......... din data de .......... , eliberat  de ..................

 3.Structura de conducere a asocia iei/funda iei/organiza iei:

a) Date personale ale pre edintelui:

Numele ............. prenumele .............. , data na terii .......... , actul de identitate ............. seria .........
nr. ......... , codul numeric personal ........... , profesia ............ , func ia ............ , locul de munc
............... , domiciliul: localitatea .................. , str. .......... nr. ..... , sectorul/jude ul ............. , codul
po tal ........... ;

            b) Date personale ale responsabilului financiar:

 Numele ............. prenumele .............. , data na terii .......... , actul de identitate ............. seria .........
nr. ......... , codul numeric personal ........... , profesia ............ , func ia ............ , locul de munc
............... , domiciliul: localitatea .................. , str. .......... nr. ..... , sectorul/jude ul ............. , codul
po tal ........... ;

4.Membrii asocia iei/funda iei/organiza iei, respectiv personalul acesteia:

Num rul total ..................... ,  din care:
- salaria i ............................ ;
- colaboratori ..................... ;
- voluntari ...........................

5.Filialele/sucursalale asocia iei/funda iei/organzia iei:
.............................................................................................................................
(Preciza i dac  asocia ia/funda ia/organiza ia are filiale, temeiul juridic în baza c ruia au fost înfiin ate acestea, num rul

total de filiale, denumirea, adresa, numele persoanei care o conduce.)
6.Specifica i obiectivele asocia iei/funda iei/organiza iei în domeniul cultural, în
conformitate cu statutul:



.............................................................................................................................
7.Codul fiscal nr. ............... din data de .............. , emis de .....................

8.Num rul contului bancar .................. , deschis la banca .........................
sucursala/filiala/agen ia ....................

       Numele persoanelor cu drept de semn tur :
.............................................................................................................................
9.Bugetul anual de venituri i cheltuieli al asocia iei/funda iei/organiza iei, pe durata

ultimilor 3 ani financiari:
.............................................................................................................................
10.Patrimoniul de care dispune asocia ia/funda ia/organiza ia (mijloace fixe, dot ri,
echipamente, imobile):
.............................................................................................................................
11.Experien a asocia iei/funda iei/organiza iei în domeniul cultural

1.Experien a anterioar  în domeniul cultural:
.............................................................................................................................

(Men iona i, dup  caz: DA sau NU. Dac  DA, preciza i programele i proiectele culturale desf urate în anul
calendaristic precedent i în anul curent, precum i grupul- int , dimensiunea acestuia.)

2.Asocia ia/funda ia/organiza ia desf oar  programe i proiecte culturale:

- la nivel local
(Dac  DA, preciza i localitatea.)

DA/NU

- la nivel de jude /jude e
(Dac  DA, preciza i jude ul/jude ele.)

DA/NU

- la nivel zonal, na ional
(Dac  DA, preciza i care sunt aceste programe sau proiecte i datele privind anvergura
na ional  a acestora.)

DA/NU

- la nivel interna ional
(Dac  DA, preciza i care sunt aceste programe sau proiecte i partenerii interna ionali
implica i în organizarea acestora.)

DA/NU

         3.Serviciile oferite sunt contra cost:
                 DA/NU
                    (Dac  DA, specifica i metodologia de stabilire a pre ului.)

          4.Modalit ile de selec ionare a beneficiarilor:
                .............................................................................................................................

         5.Calificarea personalului angajat în organizarea proiectului sau programului cultural:
            Num rul persoanelor:

cu studii superioare ............... , cu studii medii ............... , cu alte forme de calificare
..............

       6.  A mai primit asocia ia/funda ia/organiza ia sprijin financiar din partea altor
organiza ii/institu ii pentru programe i proiecte culturale pân  în prezent?

          DA/NU
(Dac  DA, v  rug m s  preciza i, în ordinea importan ei, programele/proiectele relevante, indicând urm toarele
elemente pentru fiecare.)



- Titlul programului/proiectului .............................................................................................
Anul .................................................................................................................................
Organiza ia/institu ia care v-a sprijinit .................................................................................
Suma acordat  .....................sau, respectiv, tipul sprijinului acordat ...................................
Descrie i pe scurt programul/proiectul ................................................................................
Parteneri în program/proiect ..............................................................................................
Denumi i o persoan  care poate da referin e despre program/proiect ..................................

III.Date tehnice privind programul sau proiectul cultural pentru care se solicit  subven ia

      În cazul în care se solicit  subven ii pentru mai multe programe sau proiecte culturale, prezenta
sec iune a formularului se va completa pentru fiecare program/proiect.

   1.Tipul de program/proiect
          ......................................................................................................................
   2.Localitatea/localit ile în care se deruleaz  programul/proiectul:
          .............................................................................................................................
   3.Oportunitatea programului/proiectului în raport cu priorit ile comunit ii:
          .............................................................................................................................

(Preciza i temeiul ini iativei i necesit ile la nivel local, zonal, na ional sau interna ional c rora le r spunde
programul/proiectul propus.)

    4.Beneficiari
a) Beneficiarii sunt reziden i în: .............................................. (Preciza i localitatea/localit ile.)

        b) Grupul- int :
- vârsta medie;
- num rul de persoane;
- modalit ile de selec ionare a beneficiarilor

   5.Durata în timp:
      a) În cazul programelor:

- Se deruleaz  din data de ........................... pân  în data de ...................
- Urmeaz  s  se deruleze din data de ........... pân  în data de ...................

      b) În cazul proiectelor:
        - din data de .................. pân  în data de ...................
  6. Descrierea programului/proiectului:
        ......................................................................................................................
  7.Resurse umane implicate în organizarea programului/proiectului:
          Num rul total ..................... , din care:

- personal de conducere ...................................................................................... ;
- personal de execu ie ......................................................................................... ;
- salaria i ............................................................................................................ ;
- colaboratori ....................................................................................................... ;
- voluntari .............................................................................................................

 8. Date privind coordonatorul programului/proiectului:
      ........................................................................................................................
(Dac  este cazul, specifica i dac  acesta mai are un alt contract de munc  sau o conven ie civil  de prest ri de servicii,

precum i locul de munc .)



Numele ............... prenumele .............. , profesia ............. , func ia .............. , locul de munc
............ , domiciliul: localitatea ........... str. ........... nr. ....... , sectorul/jude ul ................. , telefonul de
acas  ........... , codul po tal ................

  9. Patrimoniul asocia iei/funda iei/organiza iei (numai acea parte a patrimoniului angajat  în
derularea programului/proiectului):

a) patrimoniul mobil
.................................................................................................................... ;

b) patrimoniul imobil
................................................................................................................... ;

(Specifica i situa ia juridic i tehnic  a acestora, anexând acte doveditoare i planuri ale spa iilor, cu precizarea
utilit ilor.)

c) alte mijloace fixe din dotare
.....................................................................................................

10.Modalit i concrete de colaborare i parteneriat:

a) parteneri la nivel local, jude ean, na ional:
..............................................................................

b) parteneri externi:..........................................................................................................
(Preciza i statutul juridic, precum i responsabilit ile partenerilor. Dac  o alt  institu ie/funda ie/asocia ie/organiza ie

este partener în programul/proiectul dumneavoastr , este obligatoriu s  prezenta i statutul acesteia i actul de
constituire. Prezenta i în copie conven iile de parteneriat stabilite cu partenerii dumneavoastr .)

11.Criteriile de evaluare a programului/proiectului propus:.....................................................

12.Rezultate preconizate: ..........................................................................................................

13. Posibilit i privind continuarea programului/proiectului dup  încetarea perioadei de
subven ionare:

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

14. Alte surse de finan are:................................................................
     (Men iona i numele finan atorilor i contribu ia acestora.)

IV.Subven ia solicitat  de la bugetul jude ean: ................ lei.



DECLARA IE

Subsemnatul .................. , domiciliat în localitatea ................ , str. ........... nr. ..... , bl .... ,
ap .... , sectorul/jude ul ............ , codul po tal ........... , posesor al actului de identitate .......... seria
........ nr. ....... , codul numeric personal .............. , în calitate de reprezentant al
asocia iei/funda iei/organiza iei ........... , declar c  am luat cuno tin  de prevederile Ordonan ei
Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului 51/1998 privind
îmbun irea sistemului de finan are a programelor, proiectelor i ac iunilor culturale declar pe
propria r spundere c  nu m  aflu/persoana juridic  pe care o reprezint nu se afl  în nici una dintre
urm toarele situa ii:
a) în incapacitate de plat ;
b) cu pl ile/conturile blocate conform unei hot râri judec tore ti definitive;
c) nu am înc lcat/a înc lcat cu bun tiin  prevederile unui alt contract finan at din fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declara ii false cu privire la situa ia economic ;
e) nu am/are restan e c tre bugetul de stat, bugetul asigur rilor sociale de stat, bugetul asigur rilor
sociale de s tate, bugetele locale sau fondurile speciale;
f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloas , în el ciune, delapidare,
dare sau luare de mit , m rturie mincinoas , fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
Cunoscând pedeapsa prev zut  de art. 292 din Codul penal pentru infrac iunea de fals în
declara ii, am verificat datele din prezenta declara ie, care este complet i corect .

Semn tura.......................... Data ..................



ANEXA  2

BUGETUL DE VENITURI I CHELTUIELI al programului/proiectului /ac iunii culturale

Asocia ia/Funda ia/Organiza ia neguvernamental  ..................................
Programul/proiectul /ac iunea cultural  ...............................
Data i locul desf ur rii ....................................

- lei -
Denumirea indicatorilor Total Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV

VENITURI - TOTAL (1+2+3),
din care:
1. Contribu ia beneficiarului
(asocia iei/funda iei/organiza iei neguvernamentale)
(a+b+c+d), constând din:
a) contribu ie proprie
b) dona ii (dac  este cazul)
c) sponsoriz ri (dac  este cazul)
d) alte surse (se vor nominaliza):
.............................
.............................
2. Subven ii primite în temeiul Ordonan ei Guvernului
nr. 51/1998, aprobat i modificat  prin Legea nr.
245/2001 (a+b):
a) de la bugetul de stat
b) de la bugetul local
3. Dobânzi aferente disponibilit ilor în cont provenite
din subven ii
CHELTUIELI - TOTAL,
din care:
1. Fond de premiere pentru participan i
2. Onorarii cuvenite participan ilor
3. Remunera ii colaboratori
4. Cheltuieli materiale i servicii,
din care:
4.1. cazare, transport i mas  pentru participan i
4.2. manifest ri specifice:
4.2.1. închirieri de spa ii i aparatur
4.2.2. ac iuni promo ionale i de publicitate
4.2.3. tip rituri
5. Alte cheltuieli (se vor nominaliza):
5.1 .................................
5.2 ................................



Pre edintele asocia iei/funda iei/ organiza iei
neguvernamentale,

Responsabilul financiar al asocia iei/funda iei/
organiza iei neguvernamentale,

..............................
(numele, prenumele i semn tura)

..................................
(numele, prenumele i semn tura)

Data ................... tampila



ANEXA  3
CONTRACT

Nr. ___________ din ____________

CAPITOLUL I : ILE

  Autoritatea finan atoare_________________________, cu sediul în ___________, str.
_______________,nr._______,jude ul________,codul__________fiscal________,cont ________,
deschis la_______________ , reprezentat  prin __________, în calitate de _________,denumit
în continuare autoritate finan atoare,
i

_____________________________________, cu sediul în localitatea ............. , str.
............ nr. ...... , bl ..... , sc. ...... , et. .... , ap ..... , sectorul/jude ul ............. , înregistrat  în Registrul
persoanelor juridice prin Sentin a civil  nr. ........ din ........... a Tribunalului ........... , codul fiscal nr.
........ din ........... , având contul nr. ............... , deschis la ............ , reprezentat  de ............ , cu
func ia de ............. , având calitatea de coordonator de program, i ............ , contabil-
ef/responsabil financiar, denumit  în continuare structur  neguvernamental ,

În baza dispozi iilor Ordonan ei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea i completarea
Ordonan ei Guvernului 51/1998 privind îmbun irea sistemului de finan are a programelor,
proiectelor i ac iunilor culturale i în baza H.C.J.MM nr. _______ /______  2008.

au convenit încheierea prezentului contract.

CAPITOLUL II : OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie finan area proiectului, respectiv a
ac iunilor  /activit ilor din cadrul programului _____________________, prev zute în Anexa A.

Art. 2. Institu ia finan atoare repartizeaz  structurii neguvernamentale suma
de__________lei  pentru finan area ac iunilor/activit ilor prev zute la art. 1.

             CAPITOLUL III: DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract intr  în vigoare la data semn rii lui de c tre p i i este valabil
pân  la data de  __________________

CAPITOLUL IV: DREPTURILE I OBLIGA IILE P ILOR

Art. 4 Structura neguvernamental  are urm toarele drepturi i obliga ii :
a)  utilizeze suma prev zut  la art. 2 exclusiv pentru finan area cheltuielilor potrivit destina iei
stabilite prin contract aferente ac iunilor/activit ilor prev zute în Anexa 3A i în conformitate cu
dispozi iile legale în vigoare;



b)  realizeze ac iunile/activit ile prev zute la art. 1;
c) s  promoveze denumirea institu iei finan atoare în cadrul ac iunilor/activit ilor finan ate prin
modalit ile convenite între p i;
d) s  permit  persoanelor delegate de institu ia finan atoare s  efectueze controlul privind modul
de utilizare a fondurilor prev zute la art. 2;
e) s  contribuie cu minimum 10% din valoarea total  a programului, ac iunii/activit ilor prev zute
la art. 1;
f) s  întocmeasc i s  transmit  institu iei finan atoare, în termen de 30 de zile calendaristice de
la data încheierii ac iunilor/activit ilor, urm toarele documente:
- raport privind realizarea obiectivului /obiectivelor ( raport narativ);
- un raport financiar înso it de documente justificative de cheltuieli.
g) ulterior, va prezenta spre decontare rapoarte intermediare înso ite de asemenea de copii
certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor justificative pentru cheltuielile
efectuate, din a c ror valoare consiliul jude ean va deconta 90%, diferen a de 10% fiind
considerat  contribu ia proprie;
h)  restituie, în situa ia nerespect rii dispozi iilor legale i a prevederilor prezentului contract, în
termen de 15 zile de la data comunic rii soma iei de plat  din partea organului de control, sumele
primite, precum i penalit ile aferente acestora, calculate potrivit dispozi iilor legale în vigoare;
i)  respecte prevederile actului constitutiv i ale statutului propriu, precum i statutul i
regulamentele federa iei sportive na ionale la care este afiliat ;
j)  promoveze spiritul de fair-play, s  întreprind  m surile necesare pentru prevenirea i
combaterea violen ei i dopajului în cadrul ac iunilor finan ate potrivit prezentului contract;
k)  respecte procedurile de achizi ii din fonduri publice conform reglement rilor legale în vigoare.

Art.5. Institu ia finan atoare are urm toarele drepturi i obliga ii:

a)  supravegheze i s  controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum i modul de
respectare a dispozi iilor legale;
b)  pl teasc  suma prev zut  la art. 2, astfel:

- în avans, 30%, din valoarea contractului/ac iunii/activit ii;
- 90% din contravaloarea documentelor justificative men ionate la Art.4, lit (g)

c)în cazul în care structura neguvernamental  nu respect  prevederile prezentului contract,
institu ia finan atoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum i sistarea vir rii
sau diminuarea sumei repartizate, dup  caz.

CAPITOLUL V: SPUNDEREA CONTRACTUAL

Art. 6. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunz toare a obliga iilor asumate
prin prezentul contract, partea în culp  r spunde în condi iile prezentului contract i ale dispozi iilor
legale în vigoare.

(2) Sumele nejustificate prin documentelor prev zute la art. 4 lit. f), în termenul
convenit prin prezentul contract, se vor restitui Consiliului jude ean Maramure  în contul din care
au fost primite.În caz contrar, beneficiarul se oblig  s  achite sumele stabilite de organele de
control (Camera de Conturi Maramure , Ministerul Finan elor, etc.) drept penalit i, dobânzi,
foloase necuvenite, etc.

Art. 7. For a major  exonereaz  de r spundere partea care o invoc , în condi iile legii.



CAPITOLUL VI: LITIGII

Art. 8. Divergen ele care pot ap rea între p i pe parcursul derul rii prezentului contract
vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabil . În situa ia în care aceasta nu s-a realizat, partea
nemul umit  se poate adresa instan ei de judecat  competente, în condi iile legii.

Art. 9. (1) Regimul de gestionare a sumelor repartizate de institu ia finan atoare i controlul
financiar se realizeaz  în condi iile legii, Camera de Conturi Maramure  având calitatea de a
exercita controlul financiar asupra derul rii activit ii non profit finan ate din fondurile publice i
asupra structurii neguvernamentale.

          (2) Angajarea, lichidarea, ordonan area i plata cheltuielilor efectuate de structura
finan at  în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finan ele publice.

Art. 10. Prevederile prezentului contract au putere deplin  pentru p i i se constituie în
norme cu caracter tehnic, financiar i administrativ.

Art. 11. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul p ilor numai pentru
ac iuni viitoare i se consemneaz  într-un act adi ional.

Art. 12. Anexa A face parte integrant  din prezentul contract.

Art. 13. - Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care dou  exemplare pentru
institu ia finan atoare i un exemplar pentru structura neguvernamental .

AUTORITATEA FINAN ATOARE

____________________________
reprezentant legal

(structura neguvernamental )

____________________________
reprezentant legal



ANEXA 3A

Structura neguvernamental ................................................
Activit ile din cadrul programului/ proiectului/ac iunii culturale..............................

Costul ac iunii
- lei (RON) -

Alte
men iuniNr. crt. Denumirea

activit ii Natura cheltuielilor Nr. de
participan i

Total 90%
CJM

10% Ctb
proprie

TOTAL

         (structura neguvernamental )

       ____________________________
                                                                               reprezentant legal
                                                                                                      ( tampila organiza iei)



ANEXA 4

FORMULAR
pentru raport ri intermediare i finale

Contract nr. ...........................................................................................
Data încheierii contractului ........................................................................
Asocia ia/Funda ia/Organiza ia ..................................................................

- adresa .................................................................................................
- telefon/fax ...........................................................................................

Denumirea programului cultural ..................................................................
Data înaint rii raportului ...........................................................................
Institu ia, numele, func ia persoanei care a primit raportul ............................

I.Raport de activitate

1.Descrierea pe scurt a activit ilor culturale desf urate pân  la data întocmirii raportului:
(Descrierea nu va dep i o pagin i va cuprinde datele necesare unei evalu ri de ansamblu a
derul rii programului/proiectului cultural i verific rii realit ii presta iilor: beneficiari, ecouri de
pres , colaborarea cu al i parteneri etc.)

2.Realizarea activit ilor propuse:
(Au putut fi desf urate aceste activit i în timpul planificat? DA/NU
Dac  NU, propune i m surile ce urmeaz  a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor
activit ilor prev zute în contract)

3.Rezultate ob inute i rezultate a teptate:
(Rezultatele ob inute i rezultatele a teptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate
desf urat , în concepte m surabile, indicatori de eficien . Anexa i documente relevante, dup
caz.)

4.Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului cultural:
(Explica i de ce fel de sprijin ave i nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea
programului/proiectului cultural.)

5.Alte comentarii (dup  caz):

II.Raport financiar

1.Date despre asocia ia/funda ia/organiza ia subven ionat :
- cont bancar nr. ............. , deschis la Banca ............................. (denumirea i

sediul)
- persoana cu drept de semn tur  ............................................ (numele i

prenumele)
2. Date despre subven ie:



- valoarea subven iei de la bugetul Ministerului Culturii i Cultelor sau de la bugetul
jude ean ori local, în conformitate cu contractul încheiat: ..............................

- valoarea subven iei cumulate la data întocmirii raportului
..............................................

- dobânzile bancare (cumulate pentru perioada respectiv )
.............................................

- soldul în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont
....................

- soldul în cas  la începutul perioadei raportate
...............................................................

- soldul în lei la sfâr itul perioadei de raportare, conform extrasului de cont
....................

3. Se anexeaz  în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitan e
fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine i dispozi ii de plat .

4.Se anexeaz  în copie balan a i bilan ul contabil.
5.Situa ia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dup  modelul prezentat mai

jos):

Categoria de
cheltuieli

Num rul
documentului

justificativ
Unitatea care a

emis documentul Data Suma Ce reprezint

Total (lei):

6. Bugetul de venituri i cheltuieli al programului/proiectului cultural (program i realiz ri în
conformitate cu structura prezentat  în Anexa nr. 2 )

Pre edintele asocia iei/funda iei/organiza iei ......................................... (numele, prenumele i
semn tura)

Coordonatorul programului/proiectului /ac iunii culturale.................................... (numele,
prenumele i semn tura)

Responsabilul financiar al asocia iei/funda iei/organiza iei ...................... (numele, prenumele i
semn tura)

Data ................... tampila..........................



ANEXA 5

DECLARA IE DE IMPAR IALITATE

Reprezint  conflict de interese orice situa ie care îl împiedic  pe beneficiar în orice
moment s  ac ioneze în conformitate cu obiectivele Consiliului Jude ean Maramure ,
precum i situa ia în care executarea obiectiv i impar ial  a func iilor oric rei persoane
implicate în implementarea proiectului poate fi compromis  din motive familiale, politice,
economice sau orice alte interese comune cu o alt  persoan .
 Subsemnatul, ca persoan  fizic  sau ca persoan  cu drept de reprezentare a organiza iei
solicitante în ceea ce prive te implementarea proiectului, m  oblig s  iau toate m surile preventive
necesare pentru a evita orice conflict de interese, a a cum acesta este definit mai sus i de
asemenea, m  oblig s  informez Consiliul Jude ean Maramure  despre orice situa ie ce genereaz
sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele i prenumele:

Func ia:

Semn tura i tampila:



ANEXA 6

GRILA DE EVALUARE

Nume evaluator
Data completarii grilei de evaluare
Nume aplicant
Titlul proiectului
Numarul de referinta al proiectului
Suma solicitata
Sec iunea Punctaj

Maxim
Cererea de
Finan are

1. Relevan 30
1.1 Cât de relevant  este propunerea pentru obiectivele
generale i specifice ale prezentei  cereri de proiecte? Not :
Un punctaj de 5 (foarte bun) va fi ob inut doar dac  propunerea
se adreseaz   cel pu in unui obiectiv specific stabilit prin Ghidul
Solicitantului

5

1.2 Cât este de relevant  propunerea pentru necesit ile
percepute în zon ?

5

1.3 Cât de clar sunt definite i bine alese grupurile int ?
(definire precis  a grupurilor int )

5

1.4 Cât de relevant  este propunerea pentru nevoile grupurilor
int propuse? Cât de clar sunt descri i beneficiarii direc i i cât

de adecvat  este propunerea pentru nevoile identificate?

5

1.5 Cât de coerente, adecvate i practice sunt activit ile
proiectului? (gradul de corelare cu obiectivele proiectului, cu
rezultatele i nevoile grupurilor int i cu aspectele practice
privind desf urarea proiectului)

5

1.6 In ce masura propunerea con ine elemente specifice
generatoare de valoare ad ugat , precum: abord ri inovative,
modele de bun  practic  , egalitatea de anse

5

2. Capacitate financiar i opera ional 20
2.1 Solicitantul are experien  în management de proiect? 5
2.2 Solicitantul are expertiz  tehnic  si capacitate
administrativa? (cunoa terea problematicii care trebuie tratat ,
personalul, echipamentul etc)

10 (5x2)

2.3 Solicitantul are surse de finan are stabile i suficiente 5

3. Metodologie 20
3.1.  Cât de coerent este proiectul propus?  (în particular,
reflect  analiza problemelor implicate, ia în considerare factorii

5



externi, face posibil   o evaluare?)
3.2. Planificarea activit ilor este clar i realizabil ? (în
concordan  cu durata proiectului i cu constrângerile
bugetului/mijloacelor)

10 (5x2)

3.3.Propunerea con ine indicatori obiectiv verificabili pentru
surarea rezultatelor proiectului?

5

4. Durabilitate/Continuitate 15
4.1 Probabilitatea ca proiectul s  aib  un impact tangibil asupra
grupurilor int  (îmbun ire efectiv  a situa iei grupurilor int ).

10( 5x2)

4.2 Rezultatele scontate ale proiectului propus sunt durabile?
 - financiar si institu ional (cum vor fi finan ate in continuare?
exista dovada continu rii activitatilor dup  terminarea
proiectului?) sau: - pentru ac iuni/evenimente (impactul scontat
al ac iunii asupra grupului inta este bine calculat? ac iunea
poate avea efecte durabile?)

5

5. Buget i raportul cost-eficien 15
5.1 Cât de clar i de detaliat este bugetul? În ce m sur  este
satisf tor echilibrul dintre costurile estimate i rezultatele

teptate?

10
(5x2)

5.2 Cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea
proiectului? (justificarea cheltuielilor)

5

Punctaj Total Maxim 100
Semn tura evaluatorului

Evaluarea calitativa consta in acordarea unui punctaj pe fiecare subsectiune din
cele 5 sec iuni ale grilei de evaluare, pe o scara de la 0 la 5, dup  cum urmeaz :

 Informa ie inexistenta:   0 puncte
 Foarte slab               1 punct
 Slab                2 puncte
 Acceptabil               3 puncte
 Bun                4 puncte
 Foarte bun               5 puncte

FOARTE IMPORTANT:

1. Daca punctajul total pentru Sectiunea 1 Relevanta , este mai mic de
15 puncte, propunerea nu se evalueaza mai departe.

2. Daca punctajul total pentru Sectiunea 2 Capacitate financiara si
operationala  este mai mic de 12 puncte, propunerea nu se evalueaza
mai departe.



Punctajul total al proiectului se ob ine prin însumarea punctajelor ob inute pentru
fiecare din cele 5 sec iuni.

Criteriul de acordare a finantarii este punctajul total al proiectului.

Desemnarea proiectelor câ tig toare se va face in ordinea descresc toare
a punctajelor, in limita bugetului aprobat.

Proiectele care au obtinut un scor de minim 55 de puncte vor constitui lista de rezerva a
proiectelor recomandate pentru finantare, în perioada aceluia i an bugetar. Proiectele de
pe lista de rezerva vor primi finantare, in ordinea descrescatoare a punctajelor, pe masura ce
fondurile vor deveni disponibile, prin suplimentari de buget si/sau realocari aparute in timpul
implementarii proiectelor aprobate.



DECLARA IE

Subsemnatul ______________________________domiciliat în ________________________
str. _________________________nr.________,
posesor al C.I. seria_______nr__________ declare pe proprie r spundere c  în data de ___________
am depus un proiect de finan are nerambursabil , pentru programe/proiecte /ac iuni culturale,
înregistrat sub nr. __________________, i am completat datele solicitate potrivit Ghidului aprobat prin
Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr._____/2008
       Declar de asemenea c  nu am alte documente pentru sus inerea proiectului, datele cuprinse în
plicul închis fiind cele ce pot fi luate în considerare de Comisia de selec ie pentru aprecierea ofertei,
asumându- i responsabilitatea pentru eventuala declarare ca neeligibil a proiectului , ca urmare a
nedepunerii tuturor documentelor sau complet rii defectuoase a cererii de finan are.

Data _____________

                                                            Semn tura__________________



DECLARA IE DE IMPAR IALITATE
- pentru membrii comisiei de evaluare-

Subsemnatul ....................... de in, ca membru al Comisiei de evaluare i selec ionare a
asocia iilor, funda iilor sau organiza iilor neguvernamentale f  scop lucrativ, care pot primi
subven ii de la bugetul de stat sau, dup  caz, de la bugetele locale, calitatea de evaluator al
programelor/proiectelor culturale înaintate comisiei.

Declar prin prezenta c  nici eu i nici so ul/so ia, rudele sau afinii mei pân  la gradul al II-
lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în leg tur  cu cererile de
acordare a subven iilor pentru finan area integral  sau par ial  a proiectelor/programelor culturale,
înaintate Comisiei de evaluare i selec ionare a asocia iilor, funda iilor sau organiza iilor
neguvernamentale f  scop lucrativ, care pot primi subven ii de la bugetul de stat sau, dup  caz,
de la bugetele locale.

Confirm c , în situa ia în care a  descoperi, în cursul ac iunii de selec ionare i evaluare,
 un astfel de interes exist , voi declara imediat acest lucru i m  voi retrage din comisie.

Data ............. Semn tura .....................


