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HoM@
Consiliul General al Municipiului Bucure$ti

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanfirilor nerambursabile de la bugetul

local al Municipiului Bucure;ti, pentru activitifi nonprofit de interes local, conform prevederilor

Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protec fia Mediului inconjurgtor 9i Animalelor

) Avand in vedere Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure;ti ;i
Raportul de specialitate comun al Direcjiei Relajia cu ONG, Sindicate ;i Patronate §i al Direcjiei de
Mediu;

vazand raportul Comisiei de Culturi, culte §i educaTie civici, rela}ii internaTionale 9i rela}ia cu

societatea civil& Comisiei de ecologie, protectia mediului si igenizare, Comisia economic, buget
finanTe §i credite externe si avizul Comisiei Juridica $i de Disciplina;

Luand in considerare:

- Bugetului propriu al Municipiului Bucure§ti pe anul 2021, aprobat prin
nr. 121/2021 ;

- Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fbndatii;
Tinand cont de:
- Legea 350/2005 privind regimul nnantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate

pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile §i completarile ulterioare;

-Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
in temeiul prevederilor art. 129, ahn. (2), lit. d), alin. (2), lit. e), ahn. (7), lit. i), lit.s), ahn.9

lit.a) §i art. 139, alin. (3) lit.f) din Ordonan}a de Urgen}a a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile ;i completarile ulterioare;

H.C.G.M.B

)

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPItJLUI BUCURE$TI
HOTARA$TE:

Art.1. Se aproba Regulamentul privind regimul finanlarilor nerambursabile de la bugetul local al
Municipiului Bucuresti, pentru activitati nonprofit de interes local conform prevederilor Legii
nr.350/2005, pentru domeniul protectia mediului Tnconjurator §i animalelor, Tncepand cu anul 2021,
prevazut Tn anexa l;
Art.2. Se aproba modelul Contractului cadru de finan}are nerambursabila din bugetul local al
Municipiului Bucure§ti a activitatilor nonprofit de interes local, prev but in anexa II, care face parte
integranta din prezenta hotarare;
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- ' Art.3. Se T[npu}9rniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa semneze contractele de
finantare nerambursabila:

Art.4. Cu data adoptarii prezentei hotarari i§i Tnceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului General al
Municipiului Bucuresti nr.553/201 8;
Art.5. Direc(iile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucure§ti
vor aduce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata Tn $edinja ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucure;ti

din data de .....................

PRE$EDINTE DE $EDINTA SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
GEORGIANA ZAMFIR

;

Bucure$ti,

Nr.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure9ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00 int 4016

http://www.pmI). ro
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Anexa I la HCGMB nr.

I

Regulament privind regimul finanfirilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului

Bucure;ti, pentru activitifi nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005,

pentru domeniul: Protecfia Mediului tnconjuritor 9i Animalelor

-2021-
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CAPITOLUL I - Dispozi di generale

Scop ;i defini Ui:

Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general ;i a criteriilor pentru

atribuirea contractelor de finan}are nerambursabila din fonduri publice, acordate de la bugetul local al

Municipiului Bucure$ti prin DirecTia RelaTia cu O.N.G., Sindicate ;i Patronate din cadrul Primariei

Municipiului Bucure;ti.

Art. 2. in Tn+elesul prezentului regulament, terrnenii $i expresiile de mai jos au urmatoarea

semnificajie:

a) activitate generatoare de profIt I obiectivul propus printr-un proiect care duce la oblinerea unui

profit economic in mod direct pentru o persoana fizica saujuridica;

b) activitate nonprofit. activitatea de interes general sau Tn interesul unor colectivitaTi care nu

urmare$te realizarea unui profit;

c) Autoritate Finanjatoare'. Municipiul Bucuresti;

d) Benef'iciar'. solicitantul caruia i se atribuie contractul de finan}are nerambursabila;

e) cerere de liIIanjare nerambursabild – documentul completat $i deptIS de catre solicitant la

Autoritatea Finanjatoare Tn cadrul programului pentru acordarea de finanpri nerambursabile in anul in

curs din bugetul local pentru activitab nonprofit de interes local;

f) cerere de plata: documentul completat de Beneficiarul finanlarii nerambursabila pe care acesta il

prezinta autoritaIii finanjatoare in vederea virarii in contul siu a avansului, tran$elor;

g) cheltuieli eligibUe-. cheltuieli care sunt luate Tn considerare pentru finanjarea nerambursabila;

h) contract de $nanjare nerambursubild I contract incheiat in condiliile legii intre Autoritatea

Finanjatoare ;i Beneficiar;

i) frnan jure nerambursabild\ alocare financiara directa din fonduri publice pentru desR$urarea unor

activitali nonprofit care sa contribuie la realizarea unor ac}iuni sau programe de interes public la

nivelul Muncipiului Bucure$ti;

b fonduri publice'. slime alocate din bugetul propriu al Municipiului Bucure$ti;

k) proiectul'. este un ansamblu coerent de acjitmi tehnice ;i financiare, coordonate in mod logic,

raTional, organizat ;i eficient, conform unei succesiuni de activitaTi prevazute a fi desH;urate intr-un

interval de timp $i ink-un Ioc prestabilit pentru atingerea unor obiective determinate, oblinerea unor

rezultate identificabile ;i masurabile cat mai aproape de a$teptarile ;i intenjiile inijiale;

1) solicitant'. orice persoana fizica sau juridica Hra scop patdmonial care depune o propunere de

proiect - asociadi ori fundajii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii;

m) contribu$a solicitantului: finanjidle nerambursabile trebuie inso$te de o

beneficianllui de cel putin 10% din valoarea totala a finanWii;

}
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o) sursele de liIIan jate preconizate: pot fi surse propdi (se vor constitui din resusele Solicitantului) $i

surse atrase Tn bani, (ex. dona}ii, sponsorizari). Sursele atrase nu pot fi finantari nerambursabile de la

alte autoritati publice.

p) parteneri aj solicitantulni - persoane 6zice sau juridice de drept public ori pri\'at care desfasoara

activitati nonprofit;

Art. 3. (1) SolicitanIii care pot participa la procedura de atdbuire a contractului de finan}are

nerambursabila sunt persoane fizice sau juridice Hra scop patrimonial - asociajii ori ftmdaIii sau

culte religioase, care sunt inregistrate, in conformitate cu prevederile legislajiei Tn domeniu;

(2) Organiza}iile solicitante pot acjiona individual sau asociate Tntr-un consorbu cu alte persoane

fizice sau juridice de drept public sau privat care desfasoara activitati nonprofit. Paaenerii pot avea

un roi determinant in elaborarea $i implementarea proiectului, dar nu pot primi fonduri din finanjarea

nerambursabila .

(3) Partenerii eligibili sunt:

- organiza gi neguvernamentale;

- persoane fizice cu pregatire profesionala in domeniu, autorizate, care pot panicipa la pregatirea $i

implementarea proiectului ;

- institu Iii de invalamant care pot contribui semnificativ la implementarea $i succesul proiectului;

- alte institu Hi care pot contribui semnificativ la implementarea $i succesul proiectului;

• asociaIii profesionale.

J

(4) Parteneri neeligibili: partide politice, parteneri sociali (sindicate $i patronate), cooperative

distribuitoare de profit.

Art. 4. Finanlarile nerambursabile acordate se vor utiliza de catre beneficiari numai pentru programele

;i proiectele de interes public iniTiate ;i organizate de catre acestea in completarea veniturilor proprii ;i

a celor primite sub forma de donaTii, sponsorizari. '/

Domeniul de aplicare:

Art. 5. Prevederile prezentului regulament se aplici pentru atribuirea oricarui contract de finanjare

nerambursabila de la bugetul local al Municipiului Bucure$i pan Direc Ua RelaIia cu O.N.G.,Sindicate

;i Patronate pentru domeniile: protecjia mediului inconjurator ;i animalelor.

Art. 6. Prezentul regulament nu se aplica fondurilor speciale de intervenjie in caz de calamitate $i de

sprijinire a persoanelor fizice sinistrate ;i nu aduce atingere proceduhlor stabilite prin legi speciale.

Art. 7. Finanlarile nerambursabile nu se acorda pentru activitali generatoare de profit 9i nici pentru

activitad din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecjia informajiilor clasificate,

cu modificarile ulterioare.

Art. 8. Potrivit dispoziliilor prezentului regulament, nu se acorda nnanlari

activitali ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excep Ha

reprezinta o componenta indispensabila a proiectului, fapt constatat de comisia de e\

/
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proiectelor.

Art. 9. Constatarea situajiilor care nu intra sub incidenja prezentului regulament se face de catre

Comisia de evaluare ;i selecjie, ulterior analizei documenta}iei depuse de solicitant

Art. 10. Obiectiv general / obiective specifice / Activitiji elgibile

(1) Programul de nnanjare nerambursabila T;i propune sa sprijine inijiative $i ac+iuni Tn domeniul

protec jia mediului inconjurator $i animalelor, ale persoanelor fizice ;i juridice Hra scop patrimonial

din Municipiul Bucure$ti, responsabilizarea $i cre$terea calitaOi sewiciilor acordate cetajenilor pentru

a contribui la dezvoltarea comunitaIii.

(2) Municipiul Bucure$ti, T$i propune si aloce fonduri in conformitate cu prevederile Legii

nr.350/2005, urmatoarelor categorii de proiecte de interes general / local care vizeaza:

Pentru domeniul protec fia mediului inconjuritor:

- Susjinerea ;i promovarea protecjiei mediului pNn utilizarea unor mijloace de transport

}

ecologice ;

- tmbunatalirea calita+ii aerului Tn Municipiul Bucure$i;

- Dezvoltarea spiritului civic ;i ecologic urban pnn activitaTi de voluntariat;

- Cre§terea suprafeTelor §i a calita}ii spa}iilor verzi urbane;

Activiti fi eligibile:

-acjiuni de promovare a transportului alternativ: mersul pe jos, pe bicicleta, pe alte mijoace de

transport ecologice, folosirea mijloacelor de transport in comun, inclusiv activitali de instruire a

copiilor in vederea cunoasterii semnelor de circulajie;

-organizarea de activitali educative cu tematica de mediu pentru copii, tineri $i aduITi;

-organizarea de activita$ directe/evenimente cu impact direct ;i masurabil in Municipiul Bucure$ti :

exemple:expoziTii, concursuri, seminaHI, instruiri $i conferinje cu speciali$tii de mediu;

-campanH de con$tientizare derulate in mass media pe tematica eligibila in cazul Tn care acestea sunt o

componenta a proiectului;

-elaborarea unor materiale informative ;i de promovare ( ex: bro;uri, pliante, afi$e, cataloage, etc...) in

cazul in care aceste materiale sunt o componenta a proiectului;

-plantari, amenajmi de spatii verzi pe domeniul public al Municipiului Bucuresti;

Tematica acjiunilor se refera la calitatea aerului Tn Municipiul Bucure$i, promovarea transportului

ecologic, spajii verzi, educajia pentru mediu.

J
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Programul de finan}are nerambursabila propune sa sprijine ini{iative §i acjiuni Tn domeniul

solu}ionarii integrate a problemei animalelor abandonate §i nra stapan pe domeniul public de pe raza

Municipiului Bucure§ti.

Municipiul Bucure§ti, propune sa aloce fonduri in conformitate cu prevederile Legii nr.

350/2005, urmatoarelor categorii de proiecte care vizeazi:

-Dezvoltarea §i diversificarea activita}ilor care au ca scop protec jia §i bunastarea animalelor;

-Promovarea drepturilor animalelor §i a sancliunilor care sunt aplicate celor care incalca

prevederile legale in domeniul protec}iei animaleIor,

-Prevenirea ;i combaterea abandonului animalelor;

-Responsabilizarea ;i educarea societalii civile cu privire la modul in care trebuie sa
conviejuim cu animalele, pentru a avea o comunitate pet friendly, a§a cum sunt multe din

ora§ele europene;

-Evenimente care au ca scop sensibilizarea opiniei publice §i crearea unui reflex de simpatie iJ )

ceea ce prive§te situa jia cainilor Hra stapan;

-Promovarea beneficiilor folosirii animalelor in diverse terapii, precum §i in activita$ asistate

de animale, pentru persoane cu nevoi speciale;

-Schimbarea mentalitalii colective a cetajenilor din Bucure§ti faIa de actul de adop jie;

-Implementarea conceptului de matching §i educarea oamenilor care vor sa adopte despre cum

trebuie sa i§i aleaga animalele de companie, ceea ce va duce la evitarea returnarii cainilor

adoptaji ;

-Con§tientizarea cetajenilor cu privire la problemele generate de abandonul animalelor,

-Cre§terea nivelului de educage civica ;i responsabilitate, avand ca scop respectarea condiliilor

sanitar-veterinare de bunastare §i protec ge a animalelor;

-Cre§terea numarului de adoptii a cainilor din adaposturi, pan promovarea beneficiilor )

adoptarii cainilor comunitari, a oportunitalilor motivajionale, educa}ionale §i recrea}ionale care

au un impact pozitiv Tn ceea ce prive§te cre§terea calitaIii vie}ii;

-Prevenire §i combaterea actelor de violen@ §i de cruzime impotriva animalelor;

Activiti{i eligibile:

-masuri ;i activitali de educare, organizare §i dezvoltare comunitara Tn ceea ce prive§te

interac}iunea om-animal, pentru o Capitala pet friendly, ceea ce va constitui un model pentru

celelalte localitaO din Tara;

-activita$ de identificare a nevoii sociale comunitare in interacjiunea cu animalele Hra stapan;

-activita$ de informare despre drepturile §i obligajiile posesorilor de ani

Bucure§ti;
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-acjiuni de con§tientizare §i sensibilizare sociala cu privire la problemele animalelor Hra

stapan;

-campanii de responsabiiizare civici in ceea ce prive§te respectarea drepturilor animalelor intr-

o capitala europeana;

-campanii de con§tientizare a cetajenilor cu privire la problemele generate de abandonul

animalelor;

-campanii de informare §i de con§tientizare a ceta}enilor din Municipiul Bucure§ti cu privire la

importanja sterilizarii animalelor;

-campanii de promovare a terapiilor cu animale, in cazul persoanelor cu nevoi speciale;

-campanii de informare §i educa Tie a tinerilor asupra normelor §i regulilor de conduita intr-o

societate uncle convie}uim alaturi de animale, precum ;i asupra problemelor de sinatate pe care

animalele le pot genera in cazul unei igiene deficitare;

-activita$ §i servicii de consiliere cu privire la alegerea unui animal de companie, pentru

reducerea abandonului animalelor;

-efectuarea de studii, cercetari, prognoze Tn domeniul folosirii animalelor in terapii pentru

grupuri vulnerabile de ceta}eni, precum §i organizarea de conferin}e, seminarii, evenimente de

diseminare a informa{iilor catre publicul !inta;

-efectuarea de studii, cercetari, prognoze in domeniul terapiilor cu animale;

-activitali de selectare §i dresare a cainilor din adaposturi tn vederea folosirii acestora ca §i

caini utilitari pentru diverse activita$ de utilitate publica;

-acPuni de socializare §i dresare a tuturor cainilor din adaposturi pentru a-i obi§nui cu oamenii

§i a le cre§te §ansele de adop jie;

-programe de utilitate publica ce vor consta in ac}iuni de valorificare a poten{ialului pe care iI

reprezinta animalele abandonate - resursa sociala institu}ionala pentru educaHe §colara, civica

§i institujionala, tntr-o societate dezumanizata, cum ar 6:

socializarea copiilor instituHonalizag din centrele de copii ale Municipiului Bucure$i-

ex. Centre DGASMB;

socializarea copiilor cu diverse dizabilitali din centrele pentru persoane cu nevoi speciale

activitaIi in centrele de seniori folosind animale pregatite special in acest sens

folosirea animalelor in scopua educajionale Tn §coli 9i licee, precum Tn alte institu Iii,

cum ar fi programe de reabilitare in penitenciare

•

)

J

•

•

•

-proiecte de educajie pentru posesorii de animale de companie di

nivelului de educade civica §i responsabilitate a acestora, avand

sanitar-veterinare de bunastare ii protec be a animalelor;

n Capitala, in vederea cre;terii
rmt

CO W;ca scoP respe#
13 DIRECTI A

, S RELATI ACU
E ONa_ SIUDICATE

apPl PAT QNATE

&Mab



-proiecte care au ca scop cre§terea numarului de adop Iii a cainilor din adaposturi, pan

promovarea beneficiilor adoptarii cainilor comunitari, a oportunita}ilor motiva}ionale,

educajionale §i recrea}ionale care au un impact pozitiv in ceea ce prive§te cre§terea calitaPi

VIeT11 ;

-proiecte de prevenire ;i combatere a actelor de violenTa §i de cruzime Tmpotriva animalelor;

-efectuarea de studii, cercetari, prognoze in domeniul terapiilor cu animale;

once alte masIIN §i acHuni care au drept scop prevenirea sau limitarea impactului pe care iI au

ac}iuniie noastre directe §i indirecte asupra animalelor §i a suferin}elor pe care le cauzam

acestora, precum §i a masurilor §i ac}iunilor care due la crearea unui climat armonios de

convie}uire dintre cetajenii Capitalei §i animalele Hra stapan din Bucure§ti.

Important: Indiferent de domeniu, finanfarea nerambursabila se acorda numai pentru proiecte

care prevad pregatirea unor evenimente/acjiuni care se se derujeaza strict in Municipiu- 1

Bucuresti, in perioada de implementare a proiectului. Beneficiarul finanfarii va asigura accesul

gratuit la evenimentele/activiti}ile organizate pe raza Municipiului Bucure;ti, pe toati perioada
contractului.

Principii de atribuire a contractelor de finan+are nerambursabila:

Art. 11. Principiile care stau la baza atribuidi contractelor de finanjare nerambursabili pentru proiecte

/programe sunt:

a) libera concuren P – asigurarea condiliilor pentru ca odcare persoana nzica /juridica ce desH;oara

activitali nonprofit sa aiba dreptul de a deveni in condiliile legii beneficiar;

b) eficientizarea utilizirii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenBaI ;i a

criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor ;i a specificajiilor teImice $i financiare pentrL’ )

atribuirea contractului de finanjare nerambursabila;

c) transparenfa – punerea la dispozi jia tuturor celor interesali a informa}iilor referitoare la aplicarea

procedurii de finan}are nerambursabila a ofertelor;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea Tn mod nediscriminatoriu a uiteriilor de selecTie §i a

criteriilor pentru atribuirea finanlarii nerambursabile, astfel Tncat orice solicitant eligibil sa aiba $anse

egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) excluderea cumulului, in sensul ca aceea$i activitate, urmarind realizarea unui interes general,

regional sau local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finan}are nerambursabila

de la aceea$i autoritate finanjatoare Tn decursul aceluia$i an fiscal;

f) neretroactivitatea – excluderea posibilita}ii del

carei executare a fost deja Tnceputa sau nnalizata la



g) cofinanfarea, in sensul ca finanlarile nerambursabile trebuie insojite de o contribujie de minim 10

% din valoarea totala a finanlaHI din partea beneficiarului.

h) anualitatea, in sensul derularii intregii proceduri de finanjare nerambursabila in cadrul anului

calendaristic in care s-a acordat finantarea nerambursabila din bugetul local.

Art. 12. Pentru aceea;i activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decat o singura finanjare

nerambursabila in decursul unui an fiscal de la aceea$i autoritate finanjatoare, conform articolului 12

din Legea 350/2005, privind regimul finanTarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru

activita$ nonprofit de interes general .

Art. 13. in cazul in care un benenciar contracteaza, in cursul aceluia9i an calendaristic, mai mult de o

finan}are nerambursabila de la aceea;i autoritate finan}atoare, pentnr o alta activitate, nivelul finanlarii

nu poate depa$i o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul

autoritalii finanjatoare respective.

Art. 14. Finanjarea se acorda pentru acoperirea par}iala a unui program ori proiect in baza unui

contract Tncheiat intre parji.

Art. 15. Un solicitant poate depune in cadrul unei sesiuni de finanjare doug propuneri de proiecte. in

cazul participarii cu un numar de doua propuneri de proiecte, solicitantul trebuie sa precizeze ordinea

importanjei acestora, deoarece conform procedurii de aplicare va fi finanjat doar un singur proiect.

Prevederi bugetare

Art. 16. Programele ;i proiectele de interes public vor fi selecjionate pentru finanjare in cadrul

limitelor unui fond anual aprobat de catre Consiliul General al Municipiului Bucure$i, stabilit potrivit

prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea $i raportarea bugetului local. Suma

anuala alocata pentru acordarea de finantari nerambursabile in conditiile Legii nr.350/2005 cu

modificadle si completarile ulterioare se comunica public prin Programul anual si pan Anuntul de

partrcrpare.

Bugetul pentru anul 2021 este de 1.400.000 lei, pentru proiecte in domeniul protecliei mediului

Tnconjurator §i animalelor. Pentru anul 2021 valoarea totali a finanlarii solicitate/proiect se va incadra

Tntre valoarea minima ;i valoarea maxima stabilite, respectiv valoare minima 10.000 lei, valoare

maxima 100.000 lei.

Art.17. Fiecare solicitant trebuie sa contribuie cu cel pulin 10% din valoarea totala a nnanlarii, in

bani.

Art.18. Nu este permisa finantarea activitatilor deja incepute sau finalizate, la data Tncheierii

contractului de finanjare, conform prevederilor Legii 350/2005 .

Art.19. Finanjarea nerambursabila acordata de Municipiul Bucure9ti, in baza prezentului regulament,

nu va putea fi folositi pentru acoperirea de catre solicitant

finanjare publica romaneasca (guvernamentala sau locala) sau

unor licitajii de proiecte similare cu prezenta.

I
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Informarea publici $i transparenta decizionali

Art.20. Procedurile de planincare $i executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanjirile

nerambursabile, desemnarea membri]or comisiei de evaluare $i selecTie, desemnarea membrilor

comisiei de contestatii, ghidurile de atribuire a contractelor de finanjare nerambursabila, contractele de

finanjare nerambursabila semnate de autoritatea finanjatoare cu beneficiarii precum $i rapoartele de

execujie bugetara privind finanlarile nerambursabile, constituie informabi de interes public, potrivit

dispoziliilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces Ia informajiile de interes public.

Capitotul Il – Procedura de solicitare aPnan@tH

Art. 21. Atribuirea contractelor de finanjare nerambursabila se face exclusiv pe baza selecjiei publice

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

publice, pan selectarea acestuia de catre o comisie, cu respectarea principiilor nnanlari )

nerambursabile din fonduri publice consacrate de Legea nr.350/2005 privind regimul finanlarilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitali nonprofit de interes general.

Art. 22. Procedura de selecjie a proiectelor organizata de autoritatea finan}atoare va cuprinde

urmatoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea Hnanlarilor nerambursabile;

b) publicarea amIn{ului de participare conform Legii nr.350/2005, a termenului limita de depunere $i

a Tntregii documentaIii necesare ($i pe site-ul institu}iei);

c) depunerea proiectelor se va face in termenul stabilit in anunjul de participare, la Registratura

Primariei Municipiului Bucure$ti din B-duI Regina Elisabeta nr.42, in atenTia Direcjiei Relatia cu

ONG, Sindicate $i Patronate – Secretariatul Tehnic al Comisiei de evaluare $i selecTie proiecte din

domeniul Protec Oa Mediului inconjurator si Animalelor;

d) verificarea eligibilitalii, inregistrarii $i a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnici ;i

financiara;

e) evaluarea propunerilor de proiecte;

f) comunicarea rezultatelor;

g) solulionarea contestajiilor;

h) comunicarea rezultatelor finale;

k) Tncheierea contractului / contractelor de finanjare nerambursabila;

1) publicarea anunjului de atribuire a contractului sau contractelor de finanjare nerambursabila;

Art. 23. Documentajia de solicitare a finanTarii, redactata tn limba romana, se va depune intr-un

exemplar original precum ;i in format electronic –(ex. memory stick, CD, DVD) pe

pbc sigilat la Registratura Primariei Municipiului Bucure gi din B-duI Regina

avea menjiunea pe pnc :”in atenga Direcjiei Relajia cu ONG, Sindicate $i

)
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Tehnic al Comisiei de Evaluare $i Selecjie Proiecte din domeniul Protecjia Mediului inconjurator §i

Animalelor

Art. 24. Propunerea de proiect are caracter ferm ;i obligatoriu din punct de vedere a1 conjinutului ;i

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

legal de acesta.

Art. 25. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv Tn lei ;i va ramane ferm pe toata durata de

indeplinire a contractului de finanjare nerambursabila semnat Tn urma evaIuarii proiectului. Suma

decontata nu poate fi mai mare decat suma aprobata Tn cererea de finanjare.

Art. 26. (1) Numarul de participanji la procedura de selec lie de proiecte nu este limitat.

(2) in cazul in care exista un singur participant, autoritatea finanjatoare va repeta procedura de selec}ie

de proiecte.

(3) in situajia in care, in urma repetarii procedurii de selec jie de proiecte, numai un singur participant a

depus propunerea de proiect, autoritatea finanjatoare are dreptul de a atribui contractul de finanjare

nerambursabila acestuia, in condiliile legii.

(4) Nu este permisa depunerea propunerilor de proiect dupa data limita stabilita de citre autoritatea

publica $i comunicata prin ammluI de participare.

Art. 27. Documentajia solicitanjilor persoane juridice va conOne urmatoarele acte:

opis al documentelor depuse la dosarul proiectului. Opisul va fi prima paging a dosarului.

a) formularul de solicitare a finanlarii, in original - Anexa I la Regulament;

b) declarajie pe proprie raspundere a solicitantului, in original - Anexa 2 la Regulament;

c) declaraTia de imparjialitate a solicitantului, in original -Anexa 3 la Regulament ;

d) CV-urile echipei de proiect, in format Europass, semnate, in original - Anexa 4 la

Regulament;

e) bugetul de venituri $i cheltuieli al proiectului si bugetul narativ prin care vor fi

fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevazute in conformitate cu liniile bugetare, in

original - Anexa 5 la Regulament;

f) Declarajia pe propie raspundere privind inregistrarea in scopuri de TVA, in original -

Anexa 13 la Regulament;

g) Declaratia privind capacitatea profesionala, in original - Anexa 14 la Regulament;

h) dovada ca solicitantul poate sa participe cu o contribuTie financiara de minim 10% din

valoarea totala a finanlarii - pentru surse proprii : extras de cont bancar, dar nu mai vechi

de 30 de zile de la data depunerii solicitarii; - pentru surse atrase- contracte de sponsorizare,

donNie Tncheiate conform normelor legale cuprinzand slime certe ( in copie semnate si

stampilate conform cu originalul); Contractele de sponsorizare

conform normelor legale, sa aiba ca obiect acoperirea cheltuiel

prestabilita valoarea financiara in lei, fara TV A. Contractele de

I
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de la conclltra cle elrgrbllrtate a clreltulelrlor DrivinG oblrg,atra ca toate clocumentele

justificative sa fie emise dupa data de Tncheiere a Contractului de finantare.

i) Certificatul de Tnregistrare/inscriere Tn Registrul Asociajiilor ;i Fundajiilor, in copie semnat

§i stamplilat, conform cu originalul;

j) actul constitutiv, statutul $i acte aditionale dupa caz, actele doveditoare ale sediului

actual/filialei al organizajiei solicitante, in copie semnate §i §tampilate conform cu

originalul;

k) certificat fiscal valabil emis de Sewiciul Impozite ;i Taxe din cadrul Primariei de Sector

din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii la bugetul local, in original;

1) certificat fiscal valabil din care sa rezulte ca solicitantul ;i–a Tndeplinit obligajiile de plata

exigibile a impozitelor §i taxelor catre stat, precum $i contribuliile pentru asigurarile sociale

de stat, aflat Tn termenul de valabilitate oblinut de la Agenda Najionala de Administrare

Fiscali, in original; ;

m) situajiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, Tnregistrate la

Administrajia Finanjelor Publice. in cazul Tn care acestea nu sunt finalizate, se vor depune

situajiile aferente exercijiului financiar anterior, in copie semnate yi §tampilate conform cu

originalul;

n) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autoritali publice sau cu organizaIii

guvernamentale ;i neguvernamentale, dupa caz, in copie semnate §i §tampilate conform cu

originalul;

o) alte documente considerate relevante de catre aplicant.

Art. 28. Documentaba solicitanjilor persoane Hzice va con jine urmatoarele acte:

opis al documentelor depuse la dosarul proiectului. opisul va fi prima paging a dosarului.

a) formularul de solicitare a finanlarii, in original - Anexa I la Regulament;

b) declarajia solicitantului, in original - Anexa 2 la Regulament ;

c) declaraga de imparjialitate a beneficiarului, in original - Anexa 3 la Regulament;

d) CV-urile membrilor echipei de proiect, in format Europass, semnate Tn original -Anexa 4 la

Regulament;

e) bugetul de venituri $i cheltuieli al proiectului, buget narativ - buget pan care vor fi

fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevazute in conformitate cu liniile bugetare –in

original - Anexa 5 la Regulament;

f) DeclaraTia pe proprie raspundere privind Tnregistrarea Tn scopuri de TVA, in original – Anexa

13 la Regulament;

g) Declaratia privind capacitatea profesionala, in original - Anexa 14 la Regu lamet

)
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h) document din care sa rezulte ca persoana nzica are competenta sa desfasoare activitati similare

de natura celor care fac obiectul proiectului, inclusiv forma de inregistrare, in copie conform cu

originalul ;

i) certincat constatator de la onciul Registrul Comertului , in copie semnat si stamplilat conform

cu originalul;

j) dovada ca solicitantul poate sa participe cu o contribujie finaciara de minim 10% din valoarea

totala a finanlarii - pentru surse proprii : extras de cont bancar. dar nu mai vechi de 30 de zile

de la data depunerii solicitarii;-pentru surse atrase : contracte de sponsorizare, donaTie incheiate

conform normelor legale cuprinzand sume certe, alte forme de sprijin financiar ferm din partea

unor terti, in copie, semnate si stampilate; Contractele de sponsorizare trebuie sa He incheiate

in conform normelor legale, sa aiba ca obiect acoperirea cheltuielilor acestei oferte si sa aiba

prestabilita valoarea financiara in lei, fara TV A. Contractele de sponsorizare sunt exceptate de

la conditia de eligibilitate a cheltuielilor privind obligatia ca toate documentele justificative sa

fie emise dupa data de incheiere a Contractului de finantare.

k) certificatul de imegistrare fiscal& actele doveditoare ale sediului actual/punct de lucru $i actele

adilionale, dupa caz, in copie semnate §i §tampilate conform cu originalul;

1) certificat fiscal valabil emis de Serviciul Impozite ;i Taxe din cadrul Pdmariei de Sector din

care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre bugetul local, in original;

m) certificat de atestare fiscala valabil emis de catre Agenda Najionala de Administrare Fiscala din

care sa rezulte ca solicitantul nu are obligajii de plata restante la bugetul de stat sau bugetul

asigurarilor sociale de stat, in original.

n) situajiile financiare anuale Ia data de 31 decembde a anului precedent, inregistrate la

Administrajia Finanjelor Publice. in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune

situajiile aferente exercijiului financiar anterior, in copie, semnate si stampilate conform cu

originalul;

o) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autoritali publice sau cu organizaOi

guvernamentale ;i neguvernamentale, dupa caz, in copie, semnate si stampilate conform cu

originalul ;

p) alte documente considerate relevante de catre aplicant.

Nofa:Toate documentele depuse vor ft numerofate ii opisate.
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Capitotul Ill - CriterRle de acordare afinanlarilor nerambursabile
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Art. 29. Frezentarea tuturor (IOCUInentelor de mar sus reprezrnta cerrnla rnrnrrna de calrlrcare solrcrtata

de autoritatea nnan}atoare solicitan}ilor. in cazul Tn care la verificarea conformitaIii administrative se

constata nerespectarea formatului standard al documentelor solicitate, anexate la prezentul regulament

(ex.eliminarea, renumerotarea sectiunilor, etc.), propunerea este respinsa din onciu, Hra a se mai

solicita clarificari.

Art. 30. Toate cererile selec}ionate in urma trierii sunt supuse evaluarii pe baza urmatoarelor criterii

specifice de evaluare:

Criterii de evaluare Punctaj
maxim

25

15

1. Nevoia ;i relevanja proiectului

1.1. Relevanja proiectului pentru priorita}ile apelului de finan}are

1.2. Masura in care proiectul identifica o nevoie/oportunitate clara, important&
urgenta/actuala. Relevan}a proiectului pentru priorita}ile strategice ale municipiului Bucure§ti

10

2. Capacitatea organiza+ionali

Solicitantul

2.1. ExperienTa solicitantului Tn managementul proiectelor §i capacitatea administrativa §i
financiari

2.2.Expedenja organizajiei §i a echipei propuse in domeniul proiectului

15

5

5

Parteneri

2.3. Nivelul §i relevanja implicarii paNenerilor in proiect

3.Calitatea 9i fezabilitatea proiectului

3.1. Coeren}a concepjiei generale a proiectului (coeren@ = problema/nevoi-scop obiective-
rezultate-impact)

5

45

5

e Maha §i realismul obiectivelor

3.3. Masura in care grupurile !inta sunt corect identificate §i clar definite. Nivelul de implicare
a beneficiarilor

5

5

3.4. Cladtatea §i pragmatismul planului de ac dune. Relevanja activitalilor pentru realizarea
obiectivelor §i indeplinirea rezultatelor in perioada prevazuta

5

53 .5.Rezultate §i Impact

3.6. Metode de evaluare §i monitorizare 5

3.7. Vizibilitatea proiectului, metodele de promovare §i diseminare 5

53.8. Valoare adaugata, responsabiiitate sociala §i de mediu

3.9.Sustenabilitatea proiectului. Masura in care proiectul are efecte durabile §i preved9g@uri. . . ' .. . , ’ ’ ’ 113 818EC:

de gestionare a riscudlor interne/extenw fR , i:IT;

\(







Art. 36. Pre$edintele comisiei va asigura convocarea $i prezen}a membrilor comisiei, in termen de

maxim 3 zile de la data comunicarii de catre secretariat a problemelor a caror rezolvare sunt de

competen}a cornrsrer.

Art. 37. (1) Membrii Comisiei au urmatoarele atribulii:

participi la $edinjele de evaluare si selectionare a proiectelor;

verifica indeplinirea de catre solicitant a conformitaOi administrative, a criteriilor de

eligibilitate ;i ie comunica secretariatului comisiei, care va completa lista de verificare de mai

Jos

Date administrative

Numele solicitantului

Statutul legal

Data infiinjirii organizajiei

Partener:

Titlul propunerii

CONFORMITATE

ADMINISTRATIVA

ELIGIBILITATE

1. Termenul limita de depunere

a fost respectat

2. A fost folosit formularul

potrivit de cerere de finanjare

nerambursabila, respectiv cel

publicat pentru aceasta sesiune-

Anexa I

3. Documentele suport sunt

ata;ate

4. Fiecare partener a completat

;i a semnat o declarajie de

parteneriat conform prevederilor

din Regulament $i aceasta este

inclusa in propunere, daci este

cazul-Anexa 10

5. Bugetul este prezentat in

formatul solicitat, este exprimat

Nume:

Da Nu

SI

;

gO
;
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in RON, este completat conform

Anexei S – Buget financiar +

buget narativ pan care sunt

fundamentate toate categoriile

de cheltuieli preconizate pe linn

bugetare ;i este inclus Tn

propunere

6. Durata proiectului este

conform perioadei maxim

permlsa

7. Declarajiile solicitantului au

fost completate $i au fost

semnate (Anexa nr. 2, Anexa

nr. 3, Anexa nr. 10, Anexa 13,

Anexa 14 la prezentul

Regulament)

8. ContribuOa solicitantului este

de minim 10 % din valoarea

finanTarii

9.Solicitantul este eligibil

10. Partenerul (ii) este/sunt

eligibil(i) (daca este cazul)

11. Proiectul se incadreaza Tn

domeniul programului

Numele si prenumele

evaluatorului/evaluatorilor

1

2

3

Etc.. .

Semnatura evaluatori :

Semnatura Secretar Comisie

:.:'':'::}







nerambursabila incheiate in cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finan}ate, beneficiadi §i

rezultatele contractului.

Art.41. Autoritatea finanjatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea

contractului de nnantare nerambursabila in conditiile prevazute de Legea nr.98/2016 privind achizitiile

publice si de Hotararea Guvernului nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulteriare.

Capitolul V – Procedure waludrii $i 'iondrii proiectelor

Art.40. Documentajiile de solicitare a finanlarii vor fi comunicate de urgenIa, pe masura inregistrarii

Direc}iei Rela$a cu O.N.G., Sindicate §i Patronate/ Secretariatul Tehnic al Comisiei de evaluare $i

selec jie a proiectelor din domeniul protec jia mediului §i animalelor. Secretariatul nu va accepta

documenta}iile inregistrate dupa termenul limita corespunzator sesiunii de finanTare. Acestea vor fi

returnate solicitantului cu prioritate.

Art.41. DocumentaTia de solicitare a finanlarii este analizata de catre mernbrii comisiei de evaluare $i

selecTie in termenul stabilit prin anun}ul de participare $i va fi notata potrivit criteriilor de evaluare.

Art.42. (2) Sesiunea de selecjie a proiectelor de finanlare se considera Tncheiata Ia data afi$arii

rezultatelor

Art.43. (1) in termen de cel mult 5 zile de la data incheierii selecjiei, rezultatele se publica pe site –ul

proprlu.

(2) Pentru cererile de finanjare respinse se poate contesta rezultatul procesului de evaluare

aferent cererii de finanjare transmisa. Contestajia se va depune Tn forma scrisa, la Registratura

PHmariei Municipiului Bucure§ti, din B-duI Regina Elisabeta nr 42, in aten ba Direcjiei Relajia cu

O.N.G., Sindicate ;i Patronate - Comisia de solulionar e a Constestaliilor Protectia Mediului

inconjur dt or si Animatelor , in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data informarii. Contestajia va

conjine urmatoarele: - datele de identificare ale contestatarului; - numarul de referin@ al cererii de

finanjare ;i titlul proiectului; - obiectul contesta}iei; - motivele de fapt $i de drept; - dovezile pe care se

intemeiaza; - semnatura contestatarului sau a imputernicitului acestuia, precum $i $tampila. in termen

de maxim 10 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere, contesta}iile sunt analizate ;i

solu$onate de catre comisia de solulionare a contesta}iilor. Decizia poate fi de admitere sau de

respingere a contestajiei, este definitiva, se consemneaza intr-un raport comun insu;it de to Ii membri

comisiei ;i se comunica printr-o scrisoare oficiala. Comisia de solulionare a contestajiilor va fi

constituita din 3(trei) membri din cadrul aparatului de specialitate al Prirnarului General numiji prin

Dispozi Oe de primar, allii decat cei din comisiile de evaluare ;i selecjie a proiectelor.

(3)Comisia de evaluare ;i selecTie a proiectelor Tnainteaza procesul verbal

proiectelor ca$tigatoare Direc}iei RelaHa cu O.N.G.,Sindicate ;i Patronate, in

demersurilor necesare pentru semnarea contractelor.

)
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Caphohd VI – incheierea contractulai de final!!are

Art.44. Autoritatea finanjatoare are obligajia de a Tncheia contractul de finanjare nerambursabila cu

solicitantul a carui propunere de proiect a fost declarata admisa de comisia de evaluare §i selec jie.

Art.45. in situa jia in care solicitanjii selectionaji nu se prezinti la Directia RelaIia cu O.N.G.,

Sindicate ;i Patronate in termenul comunicat pentru incheierea contractului de finanjare, se considera

ca oferta finanjatorului nu a fost acceptata, iar proiectele in cauza se elimina de la finanTare.

Art.46. Daca nnantarea nerambursabila solicitata nu coincide cu finantarea nerambursabila aprobata,

parra la semnarea contractului, in termenul comunicat de autoritatea finan}atoare reprezentantul

organizajiei finanTate va prezenta bugetul revizuit/adaptat conform cheltuielilor eligibile acordate,

intocmit in detaliu, in original, fara insa a modifica structura acestuia.

Art.47. in cazul in care cheltuielile eligibile la sfar$itul proiectului sunt mai mici decat cheltuielile

totale estimate, contribujia finanjatorului se va recalcula la suma rezultata din cheltuielile considerate

eligibile.

J

Capitotul VII – Procedura pnvind derulmea contractutui dePnanjare

Art.48. (1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finan}ate in baza unui contract de finanjare

nerambursabila numai Tn masura in care au fost considerate justificate ;i oportune de catre autoritatea

finanjatoare $i care vor fi contractate in perioada desm§urarii proiectului.

(2) Atunci cand pentru respectarea obligajiilor contractuale beneficiarul achizijioneaza din fonduri

nerambursabile produse, lucrari sau servicii, procedura de achizi jie este cea prevazuta in legislaOa

incidenta Tn materie, respectiv Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile 9i

completarile ulterioare $i H.G. m. 395/2016 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /acordului-cadru din Legea nr.98/2016, privind

achizitiile publice, cu modificarile 9i completarile ulterioare , conform H.G.nr. 419/2018.

(3) in conditiile realizarii achizigilor publice prin achiziOe directa este obligatoriu sa se respecte

H.G.395/2016 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizi Tie publica /acordului-cadru din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile 9i

completarile ulterioare, aduse pan H.G. nr.419/2018 , art V-37, alin 2-5 .

(5) in cazul cumpararii directe, conform Legii nr. 98/2016 privind achizijiile publice, cu modificarile 9i

completarile ulterioare, beneficiarul finanlarii are obligaba sa faca dovada prospectarii pie jei pentru

bunul/ serviciul/ lucrarea achizi}ionata, in concordanFa cu principiul eficacita;ii

publice.

)
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(6) in funcjie de valoarea estimata a achizijiei, dovada selec}iei de oferte $i a atribuirii achizijiei se face

prin anexarea, la documentele justificative, a cererii de oferta transmise la fumizori/prestatori, a

ofertelor, a procesului verbal de selecjie/ atribuire, semnat de catre reprezentantul legal al

beneficiarului sau un responsabil/comisie numit de catre acesta.

Art.49. Categoriile de cheltuieli eligibile $i neeligibile sunt cuprinse in Anexa nr. 6 la prezentul

regulament.

Art.50. Autoritatea finanTatoare $i beneficiarul vor stabili Tn contractul de finanjare nerambursabila ca

pladIe catre beneficiar sa se faca in tran;e, in raport cu faza proiectului $i cheltuielile aferente, in

func(ie de evaluarea posibilelor riscuri nnanciare, durata ;i evoluTia in timp a activitalii finanjate ori de

costurile interne de organizare $i funcjionare ale beneficiarului.

Art.51. Cu excepTia primei tran§e-avans, finanjarea pentru o tran;a aferenta unei etape urmatoare a

programului sau proiectului se acorda numai dupa justificarea utilizadi tran;ei anterioare prin

depunerea rapoartelor intermediare $i a documentelor justificative.

Art.52. Prima tran$ (avans) nu poate depa$i 30% din finanjarea acordata, iar ultima tran;a nu poate fi

mai mica de 20% din valoarea finanlarii nerambursabile. Ex. Cererea de plata aferente tran§ei 1 se

depune dupa semnarea contractului de finanjare, cererea de plata aferenta tran§ei 2 se depune dupa

validarea raportului de activitate /financiar pentru tran§a anterioara. Ultima transa se elibereazi

dupi validarea raportului final de activitate 9i financiar.

Art.53. Suma avansata $i nejustificata prin raportari intermediare depuse Tn timpul derularii

contractului se returneaza catre Autoritatea Finanjatoare. in cazul Tn care benenciarul nu face dovada

Tntrebuin}adi sumelor conform proiectului aprobat sau nu deptme raportul financiar $i raportul de

activitate in termenele prevazute, beneficiarul va avea obligajia ca in termen de 5 (cinci) zile lucratoare

de la solicitarea finanjatorului sa restituie sumele primite.

Art.54. Autoritatea finanjatoare nu va elibera beneficiarului ultima tran$ a finanlarii nerambursabile

Tnainte de validarea raportului final de activitate si financiar, pe care beneficiarul este obligat sa iI

depuna la sediul autoritalii finan}atoare in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la terminarea

activitalii. Pentru proiectele care presupun activita$ prevazute Tn luna decembde, data limita de depunere a

raportului final este IS decembrie.

Art.55. Validarea se va face in termen de cel InuIt 15 zile lucratoare de la depunerea de catre

beneficiar a raponului final, in situajia in care nu sunt necesare clarificari/completari.

Art.56.Autoritatea finanjatoare T$i rezewa dreptul de a face verificari atat in perioada derularii

contractului de finanjare nerambursabila, cat $i ulterior valid&ii raportului final, in scopul completarii

dosarului, dar nu mai InuIt de 3 luni de la validarea raportului final de activitate si financiar.

Art.57. Autoritatea contractanta poate suspenda, cu notificare scrisa, in

cazul nerespectarii de citre beneficiar a oricareia dintre obligajiile sale

verincarea intregii documentaIii privind derularea proiectului finanTat ;i

J

in
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Capitotul YIII – Procedura de raportare si control

Art.58. Pe parcursul derularii contractului, solicitanIii care au primit finanjare au obligajia sa puna la

dispozi jia Municipiului Bucure;ti, prin Registratura PMB, in atentia Direcjiei RelaIia cu O.N.G.,

Sindicate $i Patronate –Secretariatul Tehnic al Comisiei de evaluare §i selectie proiecte din domeniul

Protectia Mediului inconjurator si Animalelor, urmatoarele raportari (documente justificative):

raportari intermediate-. vor fi depuse Tnainte de solicitarea oricarei tran;e intermediare, in

vederea justificadi tran$ei anterioare ;i vor cuprinde obligatoriu raportul intermediar pan care se

justifica suma primita de la finanjator ;i suma cu care s-a contribuit para la acea data $i a

documentelor justificative;

- raportare frnuld'. depusa Tn termen de maxim 10 zile lucratoare de la incheierea activitalii $i va

cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect cuprinzand atat finanjare J

proprie, cat ;i contribujia din bugetul autoritaOi finanjatoare. Pentru proiectele care presupun activitali

prevazute in luna decembde, data limita de depunere a raportului final este 15 decembrie.

Raportarile vor fi intocmite Tn conformitate cu Anexa 8 din Regulament ;i vor fi depuse atat pe

suport de hartie cat ;i in format electronic, Hind insojite de documentele justincative pentru cheltuielile

efectuate.

Acestea vor fi depuse cu adresa de inaintare, intocmita conform Anexei 7 din Regulament.

Art.59. Proiectele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit pnn contract nu vor

ob One decontarea tran;ei finale ;i vor urma procedurile specifice.

Art.60. (1) Tran;a nnala nu poate fi mai mica de 20% din valoarea nnanlarii nerambursabile $i va fi

virata Tn contul benenciarului in termen de maxim 15 zile lucratoare de la validarea raportului final §i

a documentelor justincative ( ulterior realizirii proiectului), dar nu mai tarziu de 31decembrie . ;

(2) pe documentele de plata originale (facturi/OPa beneficiarul va men bona titlul proiectului $i

„Proiect finanjat de Municipiul Bucure$ti”.

(3). Documentele justificative vor fi prezentate in copie certificata de beneficiar/manager de proiect si

reprezentant financiar pan semnatura si stampila, dupa caz cu mentiunea “ conform cu originalul pe

fiecare pagina”.

(4) Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta toate documentele prevazute Tn Anexa

11

Art.61. Perioada de valabilitate a contractului de finanjare nerambursabila, este diferita dd perioada

desH;uradi proiectului, respectiv incepe la data semnarii acestuia de catre parFile contractante §i se

finalizeaza la rnomentul stingerii tuturor obliga}iilor dintre parIi, respectiv la data achitarii sumelor

stabilite de Autoritatea Finan}atoare, dar nu mai tarziu 31 decembrie. RTnD:LIa(g DIRECTIA a'aRELATIA CUq ;a
SONG, SIN
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Art.62. Data documentelor justificative trebuie sa ne in concordanTa cu perioada desH$uradi

proiectului.

Art.63. Autoritatea finanjatoare pan directiile de specialitate din cadrul P.M.B./ Comisia de evaluare

si selectie proiecte i§i rezerva dreptul de a monitoriza derularea proiectului finan jat, in scopul

verincarii modului in care sunt respectate §i implementate activitalile proiectului, vizibilitatea

finantatorului si modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanTarea primita.

Art.64. Contractele de finanlare nerambursabile vor prevedea, sub sancjiunea nulitaIii, calitatea Curjii

de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derularii activitaTii nonprofit finanjate din fondurile

publice.

Art.65. Regimul de gestionare a sumelor finanjate ;i controlul financiar se realizeaza in condiliile

legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de catre compartimentele de specialitate din cadrul

P.M.B./auditorii independenTi/comisii de evaluare. Dosarul complet conTinand raportul (de activitate si

finaciar) final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual

audit ulterior.

I

Capitolut IX – Sancjiuni

Art.66. Contractele de finanjare pot fi reziliate de plin drept, Hra a fi necesara intervenjia installjei de

judecata, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notiHcarii prin care par;ii in culpa i s-a

adus la cuno;tinla ca nu ;i-a Tndeplinit din culpa obligajiile contractuale. Notificarea va putea fi

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

necorespunzitoare a uneia sau mai multor obligagi contractuale.

Art.67. in cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale din culpa,

benenciarul finan}arii este obligat Tn termen de 15 zile calendaristice sa returneze ordonatorului

principal de credite sumele primite, care nu sunt justificate sau utilizate nelegal, cu care se reintregesc

creditele bugetare ale acestuia, in vederea finan+arii altor programe $i proiecte de interes public.

Art.68. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului din culpa beneficiarilor Hnanlarii,

ace;tia datoreaza dobanzi $i penalitaB de intarziere, conform legislajiei privind colectarea crean}elor

bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

Art.69. Nerespectarea termenelor $i a prevederilor din contract duce la pierderea tran;ei finale precum

;i la interzicerea participarii pentru obTinerea finanlarii Tn urmatorul an.

I
/

Capitolul X- Dispod Iii finale

Art.70. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare Tn legatura cu

derularea contractelor de finanjare se va transmite de catre solicitandi

document scris. Orice document scris trebuie Tnregistrat in momentul predad

2+



Art.'/I. Frezentul Kegularnent se comDleteaza CU DreveclerrIe legale in vrgoare.

Art.72. Anexele urmatoare fac parte integranta din prezentul Regulament:

Anexa I – Formular de cerere de finanfare

Anexa 2 – Declara jie pe propria rispundere

Anexa 3 – Declara(ie de impar+ialitate a beneficiarului

Anexa 4 – Model CV

Anexa 5 – Bugetul de venituri ;i cheltuieli si buget narativ

Anexa 6 – Categorii eligibile ;i neeligibile

Anexa 7 – Adresa de Tnaintare a raportului intermediar sau final

Anexa 8 – Formular pentru raportari intermediare §i finale

Anexa 9 – Declarafie de imparfialitate a membrilor comisiei de evaluare $i selec Oe

Anexa 10 – Declara jie de Parteneriat

Anexa ll - Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor efectuate

Anexa 12 - Cerere de plata

Anexa 13- Declara ge pe proprie rispundere privind inregistrarea in scopuri de TVA

Anexa 14-Declara Pa privind capacitatea profesionali

J
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ANEXA I

FORMULAR CERERE DE FINANT'AREI

(C)rice modi$care in textul original at /ormularului atrage duI)a sine respingerea cererii)

I. SOLICITANTUL

1. IDENTITATE

Denumire legali completi:

Nr.de inregistrare la Registrul Asocia}iilor si

Funda+iilor

Statut juridic:

Numarul de inregistrare ca platitor de TVA,

daca este cazul

Cod fiscal:

Telefon:

Sediul social/filiala, Adresi de e-mail:

Datele pre;edintelui (reprezentantului legal):

Nume, prenume, telefon/email

Datele responsabilului

organizatiei:

Datele managerului de proiect:

prenume, telefon/email

Website:

J

financiar al

Nume,

)

+orice schimbare de adresd, numere de tetefon §i mai ales e-mail trebuie notiftcatd tn scris Comisiei

de Evaluare. Autoritatea Finanjatoare nu poate fr responsabild in cazut in care nu poate contacta

soticitarltul

2. DATE BANCARE:

Numele titularului de cont

Contul bancar(IBAN)

Numele bincii

Adresa bincii

Orice modifrcare in tertut original at /ormularutui atrage dupd sine respingerea cererii

T)q



Numele/func fia persoanelor cu drept de
semnitura

3. CAPACITATE TEHNICA §I PROFESIONALA :

3.1. Descrierea solicitantului: Se va prezenta o scurta descriere a solicitantului (scurt istoric), din

punct de vedere al scopului, obiectivelor, principalelor activitaTi si resurse disponibile (ex.

echipamente, spaHi de birouri,etc.. ) ;

3.2.EXPERIENTA OR(,ANIZATIEI
PROGRAME/PROIECTE SIMILARE

3.2.1.: Maxim trei proiecte, pe care le consideraji relevante. Maxim o pagina.

Vi rugam sa furnizaji o descriere a proiectelor derulate de catre organizada dumneavoastra Tn

domeniile prevazute sau domenii conexe acestui program, avand grija sa identifica}i pentru necare

proiect Tn parte:

-Titlul proiectului:

- Localizarea :

- Scopul $i obiectivele:

- Perioada de desfa$urare:

- Rezultatele pa4iale ale proiectului :

- Costul total al proiectului(in lei):

- Finan{atorul (ii) proiectului $i, dupa caz, sa precizaTi daca a fost finanjat integral sau par}ial.

3.2.2. FinanThi nerambursabile, contracte sau imprumuturi oblinute in ultimii 3 ani, conform tabel :

iN ADMINISTRAREA UNOR

J

Data la care s-a
ob+inut finanfarea/

contractul/
imprumutul

Titlul proiectului
Suma

(lei)

A

In calitate de
solicitant/
partener

Finan+ator
J

II. PARTENERI Al SOLICITANTULUI CARE PARTICIPA LA PROIECT

1. DESCRIEREA PARTENERILOR

(Aceasti secfiune trebuie completati pentru fiecare organizafie parteneri in parte.)

Fiecare partener va depune declaraTia pe propria raspundere (in conformitate cu modelul din

anexa corespunzatoare)

imE
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Partener I

Denumire legali completi:

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresi oficiala:

Persoani de contact:

Telefon:

Adresi de e-mail:

Website:

Spafii relevante din punct de vedere al
proiectului .......
[detaliafi: adresa, suprafa fa, destina$a
actuali, destina jia propusi prin proiect] ;J

Experienfa in proiecte similare, relevantg
pentru rolul in implementarea proiectului
roDus

Rolul $i implicarea in pregitirea ;i derularea
roiectului propus

Acest formular de cerere trebuie Tnso Iit de o declaraTie de parteneriat semnata ;i datata de catre fiecare

partener, in conformitate cu modelul propus de autoritatea contractanta (Anexa 10).

III. PROPUNEREA TEHNICA: PROIECTUL

1. Titlul proiectului: clar, concis, descriptiv

2.Domeniul pentru care se aplica:}

3. Localizarea : localitate /sector

4. Suma solicitati de la Autoritatea Finan+atoare:

Costul total eligibil al
proiectului

ei

9/, din costul total alSuma solicitati de la
Autoritatea Finan+atoare proiectului

0/arei

5. Transe de finanjare: se va opta : 2 transe, 3 transe ( se va tine cont de fapt

se vireaza dupi validarea raportului final de activitate $i financiar).

'IA



6. Descrierea proiectului : Scurta prezentare a proiectului propus spre finanjare. Se va include

descrierea narativa a principalelor activitali, in cazul proiectelor care includ concursuri, seminarii,

conferinte, instruiri, expozitii, ateliere de lucru se va detalia tematica .(1- 2 pagini)

Durata proiectului (luni) incepe din urmitoarea zi de la data semnirii

de citre par P a contractului de finan fare

nerambursabili

se va specifica: X luni de la data intrarii in

vigoare a contractului

Scopul proiectului: scurt, definit, concis

Obiectivele proiectului:

Parteneri:

Grupuri finti/Beneficiarii finali

Activiti file proiectului

7. Justificare

(Maximum 2 pagini)

In acest capitol se descrie situada actuala intr-un anumit loc, precum $i strategia prin care se va ajunge

de la aceasta situaTie actuala nesatisHcatoare la situajia doria. Pentru aceasta se enunTa ;i se justifica

problema abordata:

care este problema de rezolvat (necesitatea)

cine o are (grup !inta)

IInde $i de cand exista (permanenta sau periodica)

cauze ale problemei

consecinTele nerezolvarii

- de ce aplicantul este capabil sa o rezolve (succese anterioare, resurse, atuuri), cum o va
rezolva.

- mo(luI in care proiectul intenjioneaza sa continue un proiect anterior, daca e cazul;

relevanja proiectului pentru obiectivele programului de finanjare;

- identincarea problemelor ;i necesitalilor legate de grupul }inta / zona, precum ;i numarul

estimat de beneficiari direcTi ;i indirecji;
MFn©;Bb' DIRECTIA a'
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8. Descrierea activitifilor
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Descrierea detaliata a activiti}ilor se face dupa urmatoarea structura, activitalile Bind

subordonate obiectivelor:

Obiectivul nr

Activitatea nr

Denumirea activitatii

Descrierea, inclusiv localizarea:

Responsabil (func jia din echipa de proiect sau partener de proiect):

Rezultate calitative ;i cantitative preconizate pentru indeplinirea obiectivului

Etc

Prezentad pe larg necare activitate, in ordine cronologica. Specificaji denumirea activitalii, perioada

de derulare, locajia, etapele ce vor fi parcurse, persoanele implicate in activitate, echipamentele

necesare, costul activitatii , etc.

9. Planul de activiti O:

Durata proiectului va fi de hmi.

Planul de activita$ trebuie sa ofere imaginea succesiunii deruladi fiecirei activitali.

Planul proiectului este orientativ $i nu trebuie sa menjioneze date exacte, ci numai sa indice

pNn bifare ”luna 1”, ”luna 2“ etc

Planul proiectului nu trebuie sa conTina descrierea detaliata a activitalilor, ci doar titlurile lor

(vi rugam sa verificaTi ca acestea corespund cu cele menjionate Tn sec}iunea 8. Descrierea detaliati a

activiti+ilor). Inclusiv lunile Hra activitali trebuie cuprinse in acest plan §i reflectate in durata totala a

proiectului.

Toate activitalile trebuie implementate Tn perioada de valabilitate a proiectului. Durata

proiectului $i a fazelor sale trebuie sa fie realiste. Atunci cand planificaji activitalile, va rugam sa

acorda}i aten be deosebita termenelor contractuaie pentru plata tran$elor.

Planul de activitiji al proiectului trebuie conceput astfel:

)

\

Activitatea I Ll L2 L3 IL4 IL5 L10 } LII i L12 1 Responsabil

10. Echipa propusa pentru implementarea proiectului

Echipa proiectului: se vor prezenta resursele umane direct implicate in implementarea proiectului,

numele, prenumele si pozitiile echipei in cadrul proiectului, pregatirea si experienta profesionala,

atributiile si responsabilitatiie acestora.

Aceste func bi trebuie sa apara ;i pe CV-urile ata;ate la Cererea de fi]
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ResponsabilitadIe pentru derularea anumitor activitali trebuie sa se regaseasca Tn secjiunea 8.

Descrierea detaliata a activitalilor
11. Riscuri

Enumera}i ;i descrie}i riscurile interne/externe care pot aparea Tn derularea proiectului, precum

;i a planurilor de masuri identificate pentru contracararea sau diminuarea lor.

12. REZULTATE ESTIMATE Vor fi cuantificate/masurabile rezultatele $i

activitalile (maxim 5 randuri).

13. Beneficii

13.1. Situafia grupurilor +inti / beneficiarilor

Vi rugam sa prezentaji in mod clar benenciile la nivelul grupurilor Tina – relevante fa@ de

nevoile identincate in secjiunile anterioare;

14. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor

• Se vor defini indicatori care sunt legati direct de obiectivele §i }intele proiectului, pentru

a cuantiHca rezultatele proiectului §i interacjiunea directa a acestuia cu beneficiarii.

Alegerea indicatorilor va fi justificata;

• Se vor prezenta metodele §i rnijloacele folosite pentru:

Monitorizarea proiectului d.p.d.v. al resurselor §i activitaIii;

Determinarea progresului Bout prin ob}inerea rezultatelor ( daca activitaOIe au fost realizate §i

daca rezultatele sunt cele prevazute)

Determinarea Tncadrarii Tn termenele propuse;

Stabilirea elernentelor de revizuire.

corelate cu

J

15. PROMOVARE §I DISEMINARE

Se vor identifica modalitatile de promovare ale proiectului si cele de diseminare a rezultatelor

proiectului.

Prezenta}i modul Tn care se va asigura vizibilitatea contdbujiei AutodtaIii Finanjatoare.

16. CONTINUITATE/ SUSTENABILITATE

Se prezinta succint posibilitaTile de continuare /repetare a proiectului sail a tmor

activitaTi ale acestuia dupa terminarea finanlarii nerambursabile

17 . RESPONSABILITATE SOCIALA

Se vor indica masurile pan care proiectul respecta si promoveaza un comportament

respeonsabil fata de mediu, animale si societate, respectiv modul in care sunt aplicate in activitatile

prevazute principii precum: dezvoltare durabila, echilibrul mediului, transp

eficacitate economica, incluziune sociala.

J

IV. BUGETUL PROIECTULUI

!)b



Suma solicitati de la
Autoritatea
Finan+atoare

Contribufia
beneficiarului

(Surse proprii si surse
atrase

Costul total al proiectului

100%

v. SURSE FINANTATOARE PRECONIZATE

Pot fi surse proprii si surse atrase ( ex. donatii, sponsorizari). Sursele atrase nu pot fi finantari

nerambursabile de la alte autoritati/institutii publice. Detaliati sursele atrase, provenienta si valoarea

acestora. Specificati valoarea surselor de finantare proprii.

va rugam sa verificaji buna corelarea a urmatoarelor instrumente principale: Scopul,

Obiectivele, ActivitaTile, Planul de activita$ $i Bugetul.

VI . Ordinea de prioritate: in cazul Tn care aTi aplicat pentru mai multe proiecte ( maxim doua

proiecte) va rugam sa precizaji ordinea importanjei lor pentru dumneavoastri, hand in considerare

procedura de aplicare.

VII. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin completarea prezentei Cereri de finantare imi

exprim acordul expres si neechivoc pdvind utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de

catre Primaria Municipiului Bucuresti, operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea

Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu

Regulamentul EU 2016/679.

.)

bata.........

Reprezentantul legal al organiza+iei
(numele, prenumele $i semnitura)

Responsabil financiar al organiza+iei
(numele, prenumele ;i semnitura)

)

iTall
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ANEXA 2

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE A BENEFICIARULUI

Subsemnatul , domiciliat in localitatea ,

str. n , bl. , ap. , sectorul/judejul , codul

po;tal , posesor al actului de identitate seria n ,codul

numeric personal , in calitate de reprezentant al

asociajiei/fundajiei/organizaTiei , declar pe propria

raspundere ci nu ma anu / persoana juridica pe care o reprezint nu se ana, in niciuna dintre

urmatoarele situaIii:

a) in incapacitate de plata;

b) cu conturile blocate conform unei hotarari judecatore;ti definitive;

c) nu am incalcat prevederile unui alt contract finanjat din fonduri publice;

d) nu sunt vinovat de declaraIii false cu privire la situaTia economica;

e) nu am / are restanje catre bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale;

f) nu sunt condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasa, in$elaciune, delapidare,

dare sau luare de mai, marturie mincinoasa, fals. uz de fals, deturnare de fonduri;

g)scopul, obiectivele si activitatile proiectului finantat sa faca obiectul unei alte finantari

aprobate de autoritatea finantatoare sau de alte autodtati/institutii publice;

Totodata, declar pe propde rispundere, ca:

h) voi respecta art.12 ahn.(1) ;i (2) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanlarilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitali nonprofit de interes general ;i voi aduce l£ J

cuno§tin}a autoritalii finanjatoare daca ma aflu in situajia prevazuta la alin.2 :

(1)Pentru aceea$i activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decat o singura finanjare

nerambursabila de la aceea$i autoritate finan+atoare in decursul unui an fiscal.

(2) in cazul in care un beneficiar contracteaza, in cursul aceluia g an calendaristic, mai mult de

o nnan}are nerambursabila de la aceea$i autoritate finanjatoare, pentru o alta activitate, nivelul

finanlarii nu poate dep%i o treime din totalul fonduHlor publice alocate prograrnelor aprobate anual in

bugetul autoritaIii finanjatoare.

i) din activitatea finanTata de Municipiul Bucure;ti din fonduri publice nerambursabile nu obIin

profit;

j) am luat cuno9tinla ;i accept prevederile H.C.G.M.B. Nr........./.......

Regulamentul finanlarilor nerambursabile de la bugetu1 local al

activi@i nonprofit de interes local in domeniul protecTia mediului inconjurator si

bC



k) voi respecta Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice precum §i legislatia specifica in

vigoare pentru orice alte documente ce se vor Tncheia pe toata derularea contractului de finantare

nerambursabila ;

1) nu voi comercializa sub nici o forma publicajiile rezultate in urma finanlarii nerambursabile

;i imi asum raspunderea cu privire la drepturile de proprietate intelectuala la materialele/activitalile

pentru care se solicita finanjarea nerambursabila.

Cunoscand pedeapsa prevazuta de art.326 din Codul Penal pentru infracjiunea de fals Tn declara(ii, am

vedficat datele din prezenta declaraTie, care este completa ;i corecta.

I)enumirea Solicitantului :.....................................................

Numele si prenumele reprezentantului legal.. ... .... . . . . . ........ . . .

)

Data: Semnatura:....................................................................

Stampila.................

NOTA: Datele cuprinse Tn prezenta declarajie trebuie sa He in mod obligatoriu cele ale

reprezentantului legal al solicitantului.

)
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ANEXA 3

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezinta conflict de interese orice situaTie care iI impiedica pe beneficiar Tn orice moment sa

acjioneze in conformitate cu obiectivele autorita}ii finan}atoare, precum ;i situajia in care executarea

obiectiva ;i imparjiala a funcjiilor oricarei persoane implicate in implementarea proiectului poate fi

compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta

persoana.

)

Subsemnatuh m persoana fizica sau cu

drept de reprezentare a organizajiei solicitante

in ceea ce pave;te impiementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile preventive necesare

pentru a evita orice conflict de interese a$a cum este acesta definit mai sus ;i de asemenea, ma oblig sa

informez autoritatea finanjatoare despre orice situajie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea

conflict.

Numele ;i prenumele:

CNP:

FuncTia:

Data: Semnatura $i §tampila:

bg



ANEXA 4

CURRICULUM VITAE

Curriculum vitae
Europass

Atasa$ fotografie (opTional)

)

Informafii personale

Nume / Prenume Nurne Prenume

Adresa (e)

Telefon (-oane)

Num&ul imobilului, numele strazii, codul po;taI, localitatea, jara

Eliminali randul daca este Mobil: EliminaTi randul
daca este cazulcazul

Fax (uri)

E-mail(uri)

Elimina}i randul daca este cazul

Eliminaji randul daca este cazul

Nationalitate(-tati) EliminaTi randul daca este cazul

Data na$terii EliminaTi randul daca este cazul

)
Sex EliminaTi randul daca este cazul

Locul de munci vizat /
Domeniul ocupajional

Eliminafi randul data este cazul

ExperienTa profesionala

Perioada Men}ionaTi pe rand fiecare experien}a profesionala relevanta,
incepand cu cea mai recenta dintre acestea. EliminaTi randul daca este
cazul

Funcjia sau postul ocupat

Principalele activita$ $i
responsabilitali

Numele $i adresa
angajatorului

Bq



Tipul activitalii sau sectorul
de activitate

Educafie ;i formare

Perioada MenjionaTi pe rand fiecare forma de Tnvalamant ;i program de
formare profesionala urmat, incepand cu cel mai recent

Calificarea / diploma oblinuta

Disciplines principale
studiate / competen je
dobandite

Numele $i tipul institujiei de
invalamant / furnizorului de
formare

Nivelul in clasificarea
najionala sau interna}ionala

Eliminaji randul daca este cazul

Aptitudini $i competenfe
personale

Limba(i) materna(e) Precizafi limba materni (daca este cazul specifica$ a doua limbi
materni)

Limba(i) straina(e)
Autoevaluare

Nivet european (+)

in$elegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare la
conversajle

lrlmare
Discurs orale scrisa

Limba

(+) Nivelul cadrutui european comun de re/erin@ pentru limbi

Competente
sociale

$1 abilitali Descrie$ competenjele ; i indicali contextul in care au fost dobandite.
Elimina}i randul daca este cazul

Competen Ie ;i aptitudini Descrie Ti competenjele $ i indica$ contextul in care au fost dobandite.
organizatorice I Eliminati randul daca este cazul

CompetenIe ;i aptitudini I Descrieji competen+ele ;i indicaji contextul in care au fost dobandite.
tehnice Elimina$ randul daca e ste cazul

LI G



CompetenTe ;i elmo$tinje de
utilizare a calculatorului

Competen}e ;i aptitudini
artrstrce

Alte competenje ;i aptitudini

Permis(e) de conducere

Informa(ii suplimentare

Anexe

Descrieji competen}ele $i indicaji contextul Tn care au fost dobandite.
Eliminaji randul daca este cazul

Descrie li competenTek $i indicaIi contextul in care au fost dobandite.
Eliminaji randul daca este cazul

Descrieji competenjele ;i indicali contextul in care au fost dobandite.
Eliminaji randul daca este cazul

Menjionaji daca de jine Ii un permis $i categoria. Eliminaji randul daca
este cazul

Indicali alte informadi utile care nu au fost menjionate anterior, de
exemplu: persoane de contact, refednIe etc.

Enumeraji documentele ata;ate CV-ului, daca este cazul

)



ANEXA 5

BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI

Organizajia/Persoana fizica autorizata

Proiectul

Perioada $1 locul desm$urarii

Nr.
crt.

1.

1.

Denumire indicatori TOTAL OBSERVATII

VENITURI–TOTAL,
din care:
Contribu fia beneficiarului
(a+b+c)

a)

b)

C)

2.

Contribu jie proprie

Donajii

Sponsorizad

Finanjare nerambursabila din
bugetul local

11.

1.

2.

3

4.

5.

6.

CHELTUIELI–TOTAL, din
care :
r

valoarea finanlarii
Onorarii

Cheltuieli cu salariile pentru
personalul care face parte din
echipa de proiect-maxim 30%
din valoarea finantarii

Fond de premiere

Transport

Consumabile

L,-L



Tiparituri

Publicitate

Cheltuieli privind taxele
necesare avizelor. acordurilor
autorizatiilor
Cheltuieli pentru
achizitionarea de bunuri
(obiecte de inventar si
mijloace fixe) – maxim 10%
din valoarea finantarii
nominal

e

–nominal
Total

)

Detalierea cheltuielilor cu evidenjierea surselor de finanjare pe fiecare categorie de cheltuiala:

Nr
crt

1

2

Categoria
bugetara

Contribufia
finanfator

Contributia Beneficiarului
0 [

:dona(ii, sponsoriziri

Total
buget

r mc
valoarea finantarii
Onorarii
Cheltuieli cu salarii le

pentru personalul care
face parte din echipa de
proiect-max.30% din
valoarea finantarii

3

)

Fond de Dremiere
Transport
Consumabile
TiDarituri
Publicitate
Cheltuieli privind taxele
necesare avizelor,
acordurilor, autorizaTiilor
Cheltuieli pentru
achizitionarea de bunuri
(obiecte de inventar si
mijloace fixe) – maxim
10% din valoarea finantarii
-nominal -
Alte servicii
-nominal-

9

10
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Bugetul se intocmeste in LEI si include TVA aferent cheltuielilor eligibile.

NoH: Categoriile de cheltuieli nebugetate nu se vor trece in tabelul aferent bugetului proiectului.

Reprezentatul legal al organizajiei
(numele, prenumele $i semnatura)

Responsabilul financiar al organizajiei

(numele, prenumele $i semnatura)
Data

$tampila

BUGETULUI NARATIV AL PROIECTULUI

vor fi detaliate §i nominalizate cheltuielile pe activitali (in conformitate cu liniile bugetare) cat §i
necesitatea acestora Tn cadrul proiectului

Important : ONce linie bugetara care nu justifica componenja cheltuielilor nu se va lua in considerare.

Reprezentantul legal al organizatiei Responsabilul financiar al organiza+lei

(numele, prenumele ;i semnitura)
Data _________,

(numele, prenumele ;i semn5tura)

Stampila



ANEXA 6

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE $1 NEELIGIBILE

Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa He Tncadrata conform in conjinutul unei linii bugetare.

Cheltuielile sunt considerate eligibile daca sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005

privind regimul finanlarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitali nonprofit

de interes general, Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice.

Pentru a putea fi considerate eligibile, costurile trebuie:

a) sa fie necesare pentru indeplinirea proiectului, sa fie prevazute Tn contract $i sa respecte

principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a banilor ;i a

unui raport optim cost/beneficiu;

b) sa fie realizate pe durata de implementare a proiectului, asa cum este definita in contract;

c) sa fie Tntr-adevar realizate $i inregistrate Tn contabilitatea beneficiarului, sa ne

identificabile ;i verificabile, sa He susTinute de actele originale $i documentele justificative

corespunzatoare.

I

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE:

Cheltuieh cu Inchirierea: spa Oi !i bunuri - maxim 10 % din valoarea totali a finanfirii: Pentru

organizarea de conferin Ie, seminarii ;i alte acjiuni, pot fi inchiriate sali, spaIii, instalajii de

sonorizare, aparatura de sonodzare, audio-video, calculatoare ;i echipamente periferice precum $i

alte bunuri necesare desH$urarii proiectului; Se respecta Legea 98/2016.

Cheltuieli cu onorarHle pentru colaboratorii bene6ciarului: in intelesul prezentului regulament, prin

onorariu se intelege oHce remuneratie platita in temeiul unui contract de cesiune a dreptului de autor/

drepturilor conexe incheiat cu persoane fizice titulare de dreptud de autor sau conexe, in conformitate cu

Legea nr.8/1996 cu modincaHle si completadle ulteioare ( ex.lectori pentru sustinerea unor seminadi ) si

cu persoane fizice autorizate ( experti, specialisti ) care desfasoara o activitate in scopul realizadi

proiectului . Se respecta Legea 8/1996 pentru persoanele fizice titulare de drepturi de autor conexe

si Legea nr.98/2016 pentru selectarea persoanele fizice autorizate.

Cheltuieli cu personalul maxim 30% din valoarea totali a finantarii – se refera la acele costuri

pe care beneficiarul le are cu saladile personalului care face parte din echipa de proiect - faro a

depasi niveturile de salarizare practicate in mod normal de solicitcmt .(ex: manager proiect,

responsabil financiar, etc. J.

Costurile salariale se stabilesc proportional cu timpul alocat pentru proiect. Se respecta Codul

Muncii

/



Cheltuieli cu fondul de premiere – premiile se vor acorda in bali persoanelor fizice Tn cadrul unor

concursuri, desH$urate in cadrul proiectului, a§a cum au fost prevazute in Cererea de finanjare, suma

maxima pentru un premiu nu poate depa$ 200 1ei;

Cheltuieli cu transportul local Fi /sau na+ional aferent participan+ilor- persoane care particip5

la realizarea activitifilor proiectului /invita+ilor –reprezentanfi mass media doar in situajia in

care acestea sunt strict necesare derularii proiectului, se vor respecta condifiile previzute fn H.G.

nr. 714/2018 (in cazul transportului intern ;i a transportului feroviar) . Legea 98/2016 in cazul

achizi;ici serviciilor de transport persoane, echipamente, §i transport aerian;

Cheltuieli cu transportul /cheltuieli cu bonuri de benzini/ motorina numai cand deplasarea se face cu

autoturismul care se ana in proprietatea/folosinta beneficiarului finanWii, justificarea cheltuielilor se va

face in baza foii de parcurs care trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: destinaIia deplas&ii, distanIa in

km, consumul normat, consumul efectiv numai daca acestea sunt strict necesare pentru realizarea

activitililor proiectului; se vor respecta condifiile previzute in H.G. nr. 714/2018;

Cheltuieli cu materiale consumabilele: ex: hartie, toner, cartu$ markere, materiale igenico-

sanitare, saci, precum $i alte orice alte materiale consumabile ce sunt strict necesare desH;urarii

proiectului; Se respecta Legea nr.98/2016.

Cheltuieli pentru tipirituri: pliante, bro;uri, afi$e, cataloage, albume,diplome, invitaTii $i altele

asemenea; Se respecta Legea nr. 98/2016.

Cheltuieli cu publicitatea: Publicitate / ac}iuni promoTionale ale proiectului: materiale

promojionale: banner, mash, §i altele asemenea precum §i spoturi publicitare audio/video, publicitate

in presa scrisa; Se respecta Legea nr. 98/2016.

Tipariturile, materialele promotionale, trebuie sa promo\Pete obligatoriu imaginea IVlunicipiului
Bucure$ti prin expunerea loggo-ului sau/siglei institujiet si a mmitorului text: „Proiect reatizat
cu sprijin de la bugetul local al Municipiului Bucure§ti. Conjinutul acestui proiect nu reflectir
neaparat pod Ba Primariei Municipiului Bucure§ti/Consiliului General al Municipiului Bucuresti
§i nu implicd nici o responsabilitate din partea AutoritaIii Finanjatoare."
Beneficiarul are obliga$a de a ob jine bun de tipar / bun de difuzare de la Autoritatea
Finanjatoare –Primaria Municipiului Bucure$ti, prin Direc jia Rela Iia cu ONG, Sindicate $i
Patronate saw printr-un alt reprezentant desemnat de Primarut General.

.J

)

Cheltuieli privind taxele necesare avizelor, acordurilor, autorizatiilor - strict necesare realizarii
proiectului - se respecta prevederile legale in vigoare

Cheltuieli cu achizitia de bunuri (obiecte de inventar si mijloace axe) - max.10% din valoarea
totala a finantarii, doar in situajia in care acestea sunt strict necesare pentru derularea a£tivitalilor
din cadrul proiectului : Ex: unelte specifice executarii lucrarilor de amenajare §i intre}inere a
spajiilor verzi, plante dendro-floricole, etc..; Se respecta Legea nr.98/2016

L',(



Alte servicii –Achizitii: orice activitate prestata de operatori economici, care nu se Tncadreazi

la categoria onorarii in sensul prezentului Regulament (persoanele fizice titulare de drepturi de

autor/conexe, persoane fizice autorizate ( experti, specialisti) - Se respecta Legea 98/2016;

Exemple: ser\'ich de design/concep jie, care sunt continute in proiect. etc precum §i atte tipuri de

servicii care prin natura tor sunt. necesare, justiftcate §i oportune pentru realizarea proiectului .

TVA nedeductibil - aferent cheltuielilor eligibile

Cheltuieli neeligibile:

Acliuni generatoare de profit

Datorii $i provizioane pentru pierderi sau datorii

Dobanzi datorate

Articole deja finanjate printr-o alta nnanjare

ConsultanTa pentru intocmirea proiectului

Credite Ia terje parji

Asigur hi

Inspecjii tehnice periodice

Pierderi din schimb valutar

Cheltuieli cu intrejinerea ;i reparajia mijloacelor fixe $i mobile

Cheltuieli cu reparaIii, intrejinerea echipamentelor inchidate

Masa, Bauturi alcoolice ;i tutun, room service ;i minibar;

TransportIII in regim de taxi

Achizi Iii de terenuri, cladiri $i mijloace de transport;

Comisioane bancare

Cheltuieli aferente unei activitali a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata Ia data

Tncheierii contractului de finanjare;

Alte costuri care nu au relevan@ in atingerea obiectivelor proiectului;

Contributia Tn natura

1

J

Orice contribu jie in natura ficuti de beneficiar sau de partenerii acestuia nu

reprezinti o cheltuiali efectivi $i nu este un cost eligibil.

: /> @gNU



ANEXA 7

ADRESA DE iNAINTARE A RAPORTULUI INTERMEDIAR SI FINAL

ANTETUL APLICANTULUI

catre,

Primaria Municipiului Bucuresti

Direc}ia RelaTia cu ONG, Sindicate $i Patronate , in atentia Secretariatului Tehnic al Comisiei de

Evaluare $i SelecTie Proiecte din domeniul ProtecTia Mediului inconjurator si Animalelor

Alaturat va inaintam raportul de narativ ;i financiar privind proiectul Tnregistrat cu nr. ,

din data de a'and titlul
care a avut / are Ioc in

in valoare de

J

in perioada

Data:

Reprezentant legal

Numele $i prenumele

Manager proiect

Numele ;i prenumele

Semnatura Semnatura

$tampila organizajiei

bR



ANEXA 8

FORMULAR PENTRU RAPORTARI INTERMEDIARE $1 FINALE

Contract nr. :

OrganizaTia:

- adresa:

- telefon:

- email:

Denumirea proiectului

Data inaintarii raportului

I. Raport de activitate

1. Descrierea pe scurt a activitalilor desH$urate para la data intocmirii raportului:

(Descrierea nu va depa;i o pagina, vor fi prezentate datele necesare unei evaluari de ansamblu a

derulaHI programului/proiectului $i a vedficarii realitalii prestajiilor: beneficiari, ecouri de presa,

colaborarea cu alg parteneri etc.)

2. Realizarea activitalilor propuse:

(Au putut fi desH$urate aceste activitali in timpul planificat? DA / NU. Daca NU, expuneji motivele

;i propune ii masurile ce urmeaza a fi luate Tn continuare pentru realizarea tuturor activitafilor

prevazute in contract)

3. Rezultate obTinute $i rezultate a$teptate:

(Rezultatele oblinute $i rezultatele a$teptate vor fi consemnate Tn raport cu fiecare activitate

desH$urata, in concepte masurabile, indicatoR de eficienji. Anexaji documente relevante, dupa caz.

4.Se anexeaza dovezi privind realizarea activitatilor proiectului, inclusiv dosarul de imagine

continand tipariturile proiectului, articole aparute in presa, spoturi publicitare, fotografii pe stick sau

alte suporturi digitale.

II. Raport financiar

1. Date despre finanjare:

- valoarea totala a proiectului, conform contractului de finanjare nr.

incheiat Tn data de

)

J

din data

valoarea finanTarii cumulate la data intocmirii raportului

hq
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contribuTia beneficiarului din care surse proprii surse

atrase

- sume reprezentand finanTare nerambursabila de la bugetul local in baza contractului de

finanjare nr. din data:

Prevederi conform bugetului
anexa Ia contract

o

}„:;:j{:=!{:::;iq
tor I Surse I rizari)

roprii

Execufie

Nr
crt .

Categoria
bugetara

Tota
I

bug
et

Contribu fia
finanfator

Contribu fia proprie a
beneficiarului
Surse proprii

Alte surse
(donatii,

sponsoriziri,
etc.)

Total
executie

r
din val.totala a
flnantarii
Onorarii
Cheltuieli cu
salariile pentru
personalu! care face
parte din echipa de
proiect-ma.30%din
valoarea totala a
finantarii
Fond de premiere
Transport
Consumabile
TiDarituri
Publicitate

Cheltuieli privind
taxele necesare
avizelor. acordurilor,
autorizatiilor
Cheltuieli privind
achizitia de bunuri
(obiecte de inventar
si mijloace fixe)-
max. 1 0% din
valoarea totala a
finantarii
-nominal-
Alte Servicii-
nominal

TOTAL
% 100

2. Se anexeazi in copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate in ordinea din tabelul
de mai sus : facturi, bonuri, extrase de cont, ordine $i dispozifii de plata, documente privind
achizijiile, etc.... Paginile vor fi numerotate.

3. Situa fia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupi
mo if .yr 'elf{&ntat ma1

ios):

5\->



Suma totali

Nr Categoria de
cheltuielicrt.

Nr.9i data
document

Unitatea emitent5
ce

reprezinta
suma se va

detalia

Contribufie
finan+ator Contribufie aplicant

Total (lei)

Reprezentant legal al organizajiei

(numele, prenumele

(numele, prenumele $i semnatura)

Manager de proiect

$1 semnatura, stamplia)

.)

Responsabilul financiar al organizafiei

(numele, prenumele ;i semnatura)

Data:

tm
b:
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ANEXA 9

DECLARATIE DE IMPARI'IALITATE A MEMBRILOR COMISIEI DE EVALUARE $1

SELECTIE

Subsemnatd deIin, ca membru al
Comisiei de evaluare $i selecTie a proiectelor depuse pentru finanjarea nerambursabila a activitalilor

nonprofit de interes local, care pot primi finan Iarc de la bugetul local al Municipiului Bucure$i, pan

Direc da Rela+ia cu ONG, Sindicate ;i Patronate din cadrul Primariei Municipiului Bucure$i,

calitatea de evaluator al programelor/proiectelor inaintate comisiei.

Declar prin prezenta, ca nici eu ;i nici solul/sojia, rudele sau afinii mei parra la gradul a1 II-lea

inclusiv nu avem niciun interes patrimonial sau nepatrimonial in legatura cu cererile de acordare a

finanlarii integrale sau parjiale a proiectelor/programelor de interes public, inaintate Comisiei de

evaluare ;i selec be a proiectelor inititate de organizatiile neguvernamentale, care pot primi finanjare

de la bugetul local al Municipiului Bucure$ti, prin Direc jia RelaIia cu ONG , Sindicate ;i Patronate .

J

Confirm ca, in situalia in care a; descoperi, in cursul acjiunii de seleclionare ;i evaluare, un astfel de

interes exista, voi declara imediat acest lucru 9i ma voi retrage din comisie.

Nume ;i prenume:

)

Data: Semnatura:

antD3
Ja

DIRECTIA 0-ISg RELATIA cu
; ONO, SINDtCATE

ev 91 PATRONAT5

f914 Ata

: :L



ANEXA IO

DECLAFLATIE DE PARTENERIAT

Un parteneriat este o relajie esenjiala intre doua sau mai multe persoane care defasoara activitati

nonprofit, care presupune Tmparjirea responsabilitaIii in totalitate Tn derularea proiectului finanTat de

catre Autoritatea Finanjatoare. Pentru a asigura o derulare u$oara a proiectului, Autoritatea

Finanjatoare solicita tuturor partenerilor sa recunoasca acest lucru, consimjind la principiile de buna

practica a parteneriatului, stipulate mai jos:

1. ToO partenerii au citit Regulamentul yi au injeles care va fi rolul lor in cadrul proiectului

inainte ca cererea de finanjare nerambursabila sa fie inaintata AutoritaIii Finan}atoare.

2. Toji partenerii au citit contractul standard de finanjare nerambursabila ;i au in}eles care vor fi

obligajiile care revin in cadrul contractului daca arIan{area nerambursabila este acordata

solicitantului. Ei autodzeaza solicitantul principal sa semneze contractul cu Autoritatea Finanjatoare

privind punerea Tn aplicare a proiectului.

3. Solicitantul trebuie sa se consulte permanent cu partenerii sai $i sa-i informeze asupra

evolulici proiectului

4. Modificarile importante propuse in cadrul proiectului (ex. ActivitaTi etc.) trebuie sa fie

aprobate de catre parteneri, anterior inaintarii acestora catre Autoritatea FinanTatoare. in cazul in care

aceste modificari nu au putut fi aprobate de catre toO partenerii, solicitantul trebuie sa informeze

Autoritatea Finanjatoare cu privire la acest lucru, atunci cand inainteaza spre aprobare propunerea de

modificare.

Am citit $i consimjim asupra conjinutului proiectului inaintat Autoritalii Finanjatoare. Ne angajam

sa acjionam in conformitate cu pdncipiile practicii unui bun parteneriat.

Locul $i data

Organizajia :

Nume si prenume:

Functia

)

J

Organizalia/institu jia:

Nume si prenume:

Functia :

Semnatura $i $tampila Semnatura $i $tampila

Fiecare partener va primi un exemplar al declarajiei de parteneriat

MAtt i

33



ANEXA ll

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU DECONTAREA CHELTUIELILOR

EFECTUATE

1.Atunci cand pentru respectarea obliga+iilor contractuale beneficiarul achizijioneaza din fonduri
nerambursabile produse, lucrari sau servicii, procedura de achizi}ie este cea prevazuta in Legea nr.
98/2016 privind achiziliile publice, cu modificarile ;i completarile ulterioare.

2.in condiliile realizarii achizijiilor publice prin achizi jie directa este obligatoriu sa se respecte
Hotararea de Guvern Nr. 395 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor refedtoare la atribuirea contractului de achiziTie publica/acordului - cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizi}iile publice, art.43 alin 3 .

)

3. in cazul in care valoarea estimata a achizi}iei este mai mica de:
a) 100.000 lei pentru produse Ti servicii, respecti\/ 280.000 lei pentru tucrdri, benefrciarul poate
achizijiona direct, Bra a utUiza catalogul electronic scm arun(ul prealabit, prin consultarea a
minimum trei candidaji- minim 3 cereri de ofera ;
b) 70.000 lei, bene.nciarut poate achizijiona direct pe baza Imei singure oferte,
c) 4.500 lei, bene.$ciarul are dreptul de a plan direct, pe bata angajuwtentului legal, fara
acceptarea prealabila a and oferte.

5. In cazul Tn care, in urma consultarii, beneficiarul prime;te doar o oferta valabila din punctul de
vedere al cerinjelor solicitate, achizi jia poate fi realizata.

6. Angajamentul legal prin care se angajeaza cheltuielile aferente achizijiei directe va lua forma unui
contract.

7.Fragmentarea achiziliilor, pentru a evita plafonul de ofertare concurenjiala nu este permisa.

8. Achizijia directa va fi atribuita prin aplicarea criteriului de atribuire „ preful cel mai scgzut”.

)

9. Pe documentele de plata originate (facturi/ OP-uri/ chitante) beneficiarul va menjiona Titlul
proiectului §i Proiect finan}at de Municipiul Bucure§ti.

10.Toate contractele incheiate Tn timpul derularii proiectului, vor include, obligatoriu titlul

proiectului finanTat de N4unicipiul Bucuresti ;

11. Documentele pentru justificarea cheltuielilor, in copie vor avea specificate ;i urmatoarele:

„Conform cu originalul”, semnate ;i $tampilate de reprezentantul legal al Beneficiarului/ Managerul

de proiect $i reprezentantul financiar, pe fiecare pagina. Documentele justincative trebdie sa fie

datate Tn perioada desH$urarii proiectului. Documentele care au data in

+:C)



implementare a proiectului, asa cum este definit in contract, nu vor fi luate in considerare $i nu vor fi

decontate.

12.Tipariturile, materialele promotionale trebuie sa promoveze obligatoriu imaginea IVlunicipiului

Bucure$ti prin expunerea siglei institujiei / loggo –ul Municipiului Bucure$i . dupa caz $i a

urmatorului text: „Protect realizat cu sprijin de la bugetut local at Municipiutui Bucure§ti.

Continutul acestui protect mI reflectd neapdrat pozi(ia Primariei Municipiutui Bucure$ti/Consiliutui

General at Municipiutui Bucuresti §i nu implicd nici o responsabititate din partea Autoritd Iii

Finan{atoare."

Beneficiarul are obligajia de a ob One bun de tipar/bun de difuzare de la Autoritatea Finan}atoare –

Primaria Municipiului Bucure;ti, prin Direcjia Rela Tia cu ONG, Sinidicate ;i Patronate sau printr-un

alt reprezentant desemnat de Primarul General.

13.Autoritatea finantatoare are dreptul de a solicita Beneficiarilor clarificari sau completari pe baza

documentelor justificative.

14. Angajamentul legal pan care se angajeaza cheltuielile aferente achiziliilor se vor efectua

respectand legislatia incidenta in materia achizitiilor publice –Legea 98/2016;

15. Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea

persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si celor care le-au inregistrat in
contabilitate.

)

16.Documente necesare pentrujustWcarea cheltuieHlor:

Cheltuieli cu inchirierea max.100/, din

valoarea totala a finantarii nerambursabile:

spaIii §i bunuri

Pentru organizarea de conferinje, seminarii ;i

alte acjiuni, pot fi inchiriate sali, spaIii,

instalaIii de sonorizare, aparatura de sonorizare,

audio-video, calculatoare $i echipamente

pedferice precum $i alte bunuri necesare

desH$urarii acjiunilor in cazul in care acestea

nu se af:la in dotarea beneficiarului

/partenerului;

Documentele pentru justificarea

cheltuielilor:

-Referat privind necesitatea efectuarii

Tnchirierii strict pentru proiect;

-nota justificativa privind determinarea valorii

estImate;

-caiet de sarcini / specificajii tehnice - dupa

caz;

-cerere de oferta, cu excep jia cazului in care

valoarea estimata a achizijiei este sub 4500 lei;

-oferte/ oferta – dupa caz;

::::::'.’:==
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responsabilul de comisie, cu excepjia cazului

in care valoarea achizijiei este sub 4500 lei ;

-contractul de Tnchiriere Tncheiat in condiliile

Legii nr.98/2016 privind achiziliile publice, cu

modificadle si completarile ulterioare , se va

menTiona clar obiectul contractului, denumirea

proiectului, valoarea contractului, modalitatea

de plata, termenul de plata, perioada de
valabilitate a contractului ;

-proces verbal de receptie al serviciilor;

-factura fiscala detaliata ;

- chitanji/OP/dispozijie de plata/bon fiscal;

-registru de casa /extras de cont cu viza bancii J

Documente Dentru iustificarea cheltuielilor:

-Referat privind necesitatea efectuarii

premierii a unor ac}iuni desR$urate in cadrul

proiectului;

-Regulament de organizare a concursului din

care sa rezulte modul Tn care se vor desemna

ca$tigatorii, cuantumul premiului pe care iI va

primi fiecare participant;

-comisia care va desemna ca$tigatoHi;

-procesul verbal semnat de to(ii membrH

comisiei din care sa rezulte numele

ca$tigatorilor;

-stat de plata care sa cuprinda numele $i

prenumele persoanelor premiate, suma

acordata, impozitul rejinut conform

reglementarilor Tn vigoare –Codul fiscal, daci

este cazul, suma neta primit& CNP, semnatura

persoanei beneficiare, aprobarea persoanelor

care raspund de implementarea proiectului,

precum $i copiile din care sa rezulte plata

,blig,tiil„ ,atr, dif,rit, buget, , ,am#d@'’;( A

a'@
':y

Cheltuieli cu fond de premiere: pentru

justificarea cheltuielilor ocazionate de

organizarea unei acjiuni care sa aiba ca

finalitate acordarea unor premii pentru

partlcrpanj1 .

ATENTIE : PremiiIe se acorda EXCLUSIV

persoanelor fizice in bani. Suma maxima

penau un premiu nu poate depa§i 200 lei.



este cazul ;

-dovada plaIii (ordinul de plata vizat de banca

/,extras de cont bancar care sa ateste plata

catre fiecare beneficiar Tn parte) sau alte

documente justificative care atesta plata

premiilor,dupa caz: ex borderou de plata;

-certificat de rezidenla fiscala (in cazul

persoanelor straine).

Documente pentrujustificarea cheltuielilor:

Pentru persoane fizice, in baza unor

contracte incheiate Tn baza Legii nr.8/1996,

}egea drepturilor de autor ;i drepturile conexe:

-Referat din care sa rezulte necesitatea

implicarii si rolul acestora Tn proiect,

-proces verbal din care sa reiasa negocierea

onorariilor ;i a clauzelor contractuale;

-contract de cesiune a dreptudlor de autor

saII/ g a drepturilor conexe (se men}ioneazi

clar obiectul contractului, denumirea

proiectului cofinanjat de Municipiul Bucuresti

, valoarea contractului, modalitatea de plata,

termenul de plata, perioada de valabilitate a

contractului, insojit de copie dupa actul de

identitate al persoanei respective;

-stat de plata al onorariului din care sa reiasa

suma contractata, perioada pentru care se

calculeaza onorariul, contribuliile re}inute $i

restul de plata. Documentul se semneza de

catre conducatorul organizajici ;i conducatorul

compartimentului financiar-contabil .

Documente de plata: in cazul plaTii prin

virament bancar: ordin de plata a sumei nete,

ordine de plata aferente cowM®b\;i
q,W' vf \'eV -/ex

impozitului; in cazul pla}ii in/?£gmerw$1mdB
1 1 ’ if I RELATI ACU SI

Cheltuieli cu onorariile: - ONORARII persoane
frzice care presteaza sewicii in baza Legii
VIr.8/1996 ex: !ectori pentru sustinerea timor
conferinte, seminarii, saa persoane $zice
autorizate: ex: experti, alti specialisti

)

I
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de plata aferente plaIii contribuliilor ;i
impozitelor datorate, iar penhu suma nea,

dispozijie de plata pan casierie, cu menjiunea

Achitat”, confirmata de catre easier. (Se9

recomanda cu prioritate efectuarea plalilor pNn

banca). Documentul de inregistrare a1 plaIii:

extras de cont/registru de casa.

-Proces Verbal (Raport de activitate) din care

sa reiasa ci serviciile au fost realizate conform

obiectului din contract aprobate de managerul

de proiect.

in cazul organizarii de dezbateri , conferinte,

seminarii, instruiri se ata§aza un tabel semnat

;i $tampilat de beneficiarul finanlarii cu
numele 9i prenumele persoanelor participante;

Nota: Se respecta Legea nr. 8/ 1996 privind

dreptul de autor $i drepturile conexe, cu

modincarile ;i completarile ulterioare

Pentru persoane fizice autorizate se

respecta Legea nr.98/2016

Referat de necesitate pentru achiziTionarea

serviciilor;

- nota justificativa privind determinarea valorii

estImate;

-caiet de sarcini/ specifica}ii tehnice, dupa caz;

-cerere de oferti cu excep(ia cazului Tn care

valoarea achizi}iei este sub 4500 lei;

-oferte/oferta , dupa caz;

-.proces verbal de selec jie atribuire sefnnat de

reprezentantul legal al beneficiarului sau

responsabilul de comisie , cu excepTia cazului

in care valoarea achizi bei este sub 4500 lei;

-contract Tncheiat cu furnizorul de astfel de

servicii in baza Legii 98/2016, se va menjiona

clar obiectul contractului, . .,denumif6;
; nIRECTl A
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proiectului, valoarea contractului, modalitatea

de plata, termenul de plata, perioada de

valabilitate a contractului;

-proces verbal de recepTie din care sa reiasa ca

serviciile au fost prestate conform contractului;

-factura fiscala detaliata ;

-chitan}a/ ordin de plata/ban fiscal

-registru de casa; extras de cont cu viza bancii

Cheltuieli cu transportul intern pentru

persoane - participanfi/invita O, inclusiv

transportul echipamentelor;

Doar in situajia in care acestea sunt strict

necesare derularii proiectului.

NoH: invitaTii pot fi persoane din mass media .

Participanjii sunt persoane implicate in

realizarea activitatilor proiectului.

Se va respecta:

Legea 98/2016 (in cazul achizijiei sewiciilor

de inchiriere de mijloace de transport

pentru persoane , echipamente ;i transport

aerian).

H.G. nr. 714/2018 (in cazul transportului

intern ;i a transportului feroviar).

Documente pentrujustificarea cheltuielilor:

-referat pri\'ind necesitatea efectuarii deplasadi

In cadrul proiectului din care sa rezulte ruta,

perioada ;i scopul deplasarii:

1. Transport cu mijloace de transport in comun

(tren, autocar, microbuz)

-ordin de deplasare;

-dispozitie de plata;

-copie Cl

-bilete de calatorie;

-tabel semnat ;i $tampilat de beneficiarul

finanlarii cu numele 9i prenumele persoanelor

ce au beneficiat de astfel de transport, ruta,

seria $i num&ul biletului, data, preTul biletului.

2.Pe calea ferata, pe orice feI de tren,

decontarea se face dupa tariful clasei a II-a, pe

distanTe de pana la 300 km, 9i dupa tariful

clasei I, pe distanje mai mari de 300 km;

,)

;

3.inchirierea de mijloace de transport pentru

persoane sau pentru echipamente

-referat privind necesitatea efectuarii

deplasarii in cadrul proiectului;

- noti justificativa privind determinarea valorii

estImate;

-caiet de sarcini/ specificajii tehnice mt-+-' : To\\

@ca



-cerere de oferta, cu excepjia cazului in care

valoarea estimata a achizi}iei este sub 4500 lei;

-oferte/ oferta – dupa caz ;

-proces verbal de selecjie/atribuire semnat de

reprezentantul beneficiarului sau responsabilul

de comisie, cu excepTia cazului Tn care

valoarea achizijiei este sub 4500 lei ;

-contract prestari servicii incheiat Tn conditiile

Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

cu modificarile si completadle ulterioare , se

va mendona clar obiectul contractului,

denumirea proiectului, valoarea contractului,

modalitatea de plata, termenul de plata,

perioada de valabilitate a contractului;

-tabel semnat ;i $tampilat de benenciarul

finanlarii cu numele $i prenumele persoanelor

beneficiare ale transportului;

-proces verbal de receptie a serviciilor /proces

verbal de receptie a bunurilor, dupa caz

- factura fiscala;

-dovada plalii (chitanla/ordinul de plata/ bon

fiscal ;i registrul de casa /extrasul de cont cu

viza bancii, care sa ateste plata

furnizorului/prestatorului)

4.transport aedan clasa economic:

-referat de necesitate privind necesitatea

deplasarii din care sa rezulte ruta, perioada $i

scopul deplasarii ;

-nota justificativa privind determinarea valorii

estImate;

-caiet de sarcini/ specificajii tehnice qlupa caz

-cererea de oferta, cu excep da cazului Tn care

vaioarea estimata a achizijiei este sub 4500 lei;

-oferte/oferta – dupa caz ;

-proces verbal de selec jie/ atribuire seIMK£U
R£LATlb cu
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catre reprezentantul !egalal beneficiarului sau

responsabil comisie, cu execep jia cazului in

care valoarea achiziTei este sub 4500 lei ;

-tichetele/biletele de calatorie;

-talonul de imbarcare;

-tabel centralizator Tntocmit, semnat $i

stampilat de beneficiar, cuprinzand numele si

prenumele persoanelor care au calatorit, ruta,

seria $i numarul biletului, data, pre luI

biletului.

-contract de prestari servicii incheiat in baza

legii nr.98/2016 se va mendona chr obiectul

contractului, denumirea proiectului, valoarea

contractului, modalitatea de plata, termenul de

plata, perioada de valabilitate a contractului)

-factura fiscala;

-dovada plaIii ( chitanTa /ordinul de plata ;i

extrasul de cont eu viza bancii, care sa ateste

plata furnizorului/prestatorului );

Cheltuieli cu bonuri de benzini/ motorini

numai cand deplasarea se face cu autotuHsmul

care se aDa in propHetatea/folosinta beneficiarului

finanWi se vor respecta prevederile din

Hotararea de Guvern H.G. nr. 714/2018

Documente pentrujustificarea cheltuielilor:

-Referat privind necesitatea efectuarii

deplasarii in cadrui proiectului din care sa

rezulte ruta, perioada $i scopul deplasarii ;

-foaie de parcurs care trebuie si cuprinda

urmatoarele elemente: ruta, data, km parcur$i,

cantitate carburant, suma decontatg, numai daca

acestea sunt strict necesare pentru realizarea

activitalilor proiectului $i Hra a putea depa$i

drepturile de aceasta natura care se pot acorda

angQjajilor institu{iilor publice;

-bon fiscal de combustibil, cu inscrierea

datelor de identificare ale beneficiarului, cu

Tnscrierea pe verso a numirului de

Tnmatriculare a autoturismului ;i a

;



care efectueaza deplasarea;

-copie a talonului masinii cu care s –a efectuat

deplasarea

- contract de comodat, daca este cazul.

Documente pentrujustificarea cheltuielilor:

-Referat de necesitate din care sa rezulte

cantitatea ii tipul materialelor propuse spre

achizi jie, semnat ;i $tampilat de beneficiar,

- nota justincativa privind determinarea valorii

estrmate;

-caiet de sarcini/ specificajii tehnice dupa caz;

- cerere de oferta, cu excep jia cazului Tn care

valoarea estimata a achizijiei este sub 4500 lei

– oferte/oferta , dupa caz;

- proces verbal de selecTie/ atribuire semnat de

catre reprezentantul legal al beneficiarului sau

responsabil comisie cu excep jia cazului in

care valoarea achizijiei este sub 4500 lei .

-contract incheiat cu furnizorul de astfel de

servicii in baza Legii m. 98/2016, se va

menTiona clar obiectul contractului, denumirea

proiectului, valoarea contractului, modalitatea

de plata, termenul de plata, pedoada de
valabilitate a contractului ;

-proces verbal de receptie

-note de intrare recep jie, bon de consum

-factura fiscala detaiiata;

-chitanji/ ordin de plata/dispozi Qe de plata/bon

fiscal

-registru de casa, extras de cont cu viza bancii;

Cheltuieli cu consumabilele: h&tie, toner,

cartu$, markere, nisip, pamant vegetal, saci de

gunoi precum $i alte materiale consumabile

strict necesare realizarii proiectului

)

)

Cheltuieli cu publicitatea: Publicitate / acjiuni

promo+ionale ale proiectului: banner, mesh §i

alte asemenea precum ;i spoturi audio video,

publicitate Tn presa scrisa;

Documente pentrujustificarea cheltuielilot:

-Referat de necesitate din care sa rezulte tipul

serviciilor de promovare dorite, senur atIi
$tampil,t d, b„„fi,i„; /gq
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- nota justificativa privind determinarea valorii

estImate;

-caiet de sarcini/specificajii tehnice;

-cerere de oferta cu excep jia cazului Tn care

valoarea achizijiei este sub 4500 lei

-oferte/oferta – dupa caz;

- proces verbal de selectie/ atribuire semnat de

catre reprezentantul legal al beneficiarului sau

responsabi} comisie, eu excepjia cazului Tn

care valoarea achizijiei este sub 4500 lei ;

-contract, incheiat in baza L nr.98/2016, se va

men}iona clar obiectul contractului, denumirea

proiectului, valoarea contractului, modalitatea

de plata, termenul de plata, perioada de

valabilitate a contractului;

-proces verbal de receptie

-note de intrare receptie

-lista de distribuire / proces verbal de predare-

primire a matedalelor publicitare

-chitanla/ordin de plata/bon fiscal

-registru de casa; extras de cont cu viza bancii.

in func Tie de mediul publicitar:
-copie dupa anun ful publicitar
-inregistrarea ;i graficul de difuzare a
spotului audio-video parafat de societatea
media care a efectuat difuzarea

-graficul de afi9are pentru publicitatea
outdoor
- raportul analitic pentru publicitatea online

Documente pentru justificarea cheltuielilor:

-Referat de necesitate din care sa rezulte

cantitatea $i tipul matedalelor propuse spre

achizi jie;

- nota justificativa privind determinarea valorii

estImate;

-caiet de sarcini/specificaIii tehnice dupa caz;

-cerere de oferta, cu excep$a cazu

Cheltuieli cu tipirituri

Exemple: tiparire pliante, bro;uri, afi;e,

cataloage, albume, diplome, invitaIii $i altele

asernenea

/1
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valoarea achizijiei este sub 4500 lei

-oferte/oferta, dupa caz ;

-proces verbal de selec jie/ atribuire semnat de

catre reprezentantul legal al beneficiarului sau

responsabil comisie, cu excep jia cazului in

care valoarea achizijiei este sub 4500 lei

-contractul de prestari servicii incheiat in baza

Legii nr. 98/2016, se va menjiona clar obiectul

contractului, denumirea proiectului, valoarea

contractului, modalitatea de plata, termenul de

plata, perioada de valabilitate a contractului;

-proces verbal de recepjie

-note de intrare recep(ie

-bon de consum

-factura Hscala cu detalierea rnaterialelor

achizitionate;

-chitanla/ordin de plata/bon fiscal

-registru de casa; extras de cont cu viza bancii,

- 1 exemplar din pliant, bro;ua, etc

-fotografii din care sa reiasa amplasarea

afi$elor;

-fotografii de la locul de desH$urare a
activita}ilor derulate in cadrul proiectu lui;

-fotografii cu obiecte le inscrip(ionate $i a

produsele achizijionate.

-dec larajie pe proprie raspundere a
beneficiarului privind distribujia materialelor

tiparite, unde este cazul. Aceasta trebuie sa

con}ina locurile, perioada ;i cantitatea de

matedale distribuita cu titlu gratuit pentru

realizarea proiectului

)

Cheltuieli cu salariile pentru personalul care

face parte din echipa de proiect max. 30 %
Documente pentrujustificarea cheltuie@
- acte adilionale la contracte il

V
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din valoarea totald a $nanjdrii

nerambursabile – inctusiv impozitete Ti taxete

a/erenfe saiariit or , contribulii, aferente

perioadei de realizare a proiectului - fara a

depasi nivelurile de salarizare practicate in

mod normal de solicitant

Costuri le salariale se stabUesc proportional cu

timput atocat pentru proiect .

munca cu timp partial, cu menjionarea

numarului de ore zilnice, a nivelul salariului

brut lunar;

Sau

contract individual de munca pe durata

determinata - incheiat pe/in perioada

desfasurarii proiectului, cu frac dune de norma,

cu menjionarea normei de ora zilnice, a nivelul

salariului brut lunar,

- centralizatoare state de plata;

- fi;e de pontaj, fi$ele de post/anexa Ia fi$a de

post ;

-rapoarte de activitate (cu detalierea

activitatilor, a numarului de ore lucrate pentru

proiect)

- state de plata a saladilor, cu inscderea clara a

sumelor brute, a deducerilor personale, a

contribuliilor obligatorii, a impozitului pe

venit $i a sumei nete care urmeaza a fi incasata

de titularul contractului ;

-ordin de plata/cotor fila CEC/foaie de

varsamant, borderou virare in cont de card,

registru de casa;

- dispozijia de plata (in cazul plalilor

in numerar) ;
- extras de cont din care sa rezulte

viramentele $i/sau extragerile;

Prin cumularea funcfiilor la nivelul

aceluiasi angajator nu se poate depisi

durata norman a timpului de lucru .

t me pentru achizijionarea

prestata de operatori economici, care nu se 1 serviciilor;

T„,,d„„a 1, „teg„i, ,„„„iiI„ ( p„,o,„, - „,ta ju,tin„tiva pd,,i„d d,t„min,r„ valorii

nzice titulare a drepturilor de autor/conexe, I estimate; /‘



persoane fizice autorizate experti,

specialisti), justificata si oportuna pentru

realizarea proiectului: ex:

servicii de design/ concep(ie, servicH

traducere interpretare, alte servicii strict

necesare deruldrii proiectutui

-caiet de sarcini/ specificaIii tehnice;

-cerere de oferta cu excep jia cazului in care

valoarea achizijiei este sub 4500 lei;

-oferte/oferta , dupa caz;

-proces verbal de selec jie atribuire semnat de

reprezentantul legal al beneficiarului sau

responsabilul de comisie , cu excep jia cazului

in care valoarea achizijiei este sub 4500 lei;

-contract incheiat cu furnizorul de astfel de

servicii in baza Legii nr. 98/2016, se va

menjiona clar obiectul contractului, denumirea

proiectului, valoarea contractului, modalitatea

de plata, termenul de plata, perioada de
valabilitate a contractului;

-proces verbal de recepjie din care sa reiasa ca

serviciile au fost prestate conform contractului;

-in cazul organizarii de dezbateri, conferinte,

seminarii, instruiri se ata§aza un tabel semnat

;i $tampilat de beneficiarul finanlarii cu

numele $i prenumele persoanelor beneficiare;

-factura fiscala detaliata ;

-chitan@/ ordin de plata/bon fiscal

-registru de casa; extras de cont cu viza bincii

)

Cheltuieli privind taxele necesare avizelor,

acordurilor, autorizatiilor strict necesare

realizarii proiectului

Cheltuieli cu achizitia de bunuri (obiecte de

inventar si mijloace fixe) - max.10% din

valoarea totala a finantarii, care sunt absolut

necesare pentru activitaTile din cadrul

proiectului

Ex: unelte specifice executarii lucrarilor de

amenajare §i Tntrejinere a spa}iilor verzi, plante

dendro-floricole etc

-ordin de plata, chitan!& bon fiscal, alte

documente legale care sa justifice plata

-Referat de neccsitate;

- nota justificativa privind determinarea valorii

estImate;

-caiet de sarcini/ specificaIii tehnice;

-cerere de oferta cu excep jia cazului Tn care

valoarea achizi}iei este sub 4500 lei;

-oferte/oferta , dupa caz;

--proces verbal de selecjie atribuire sel
Ellie
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reprezentantul legal al beneficiarului sau

responsabilul de comisie, cu excepTia cazului

in care valoarea achizijiei este sub 4500 lei;

-contract incheiat cu furnizorul de astfel de

servicii in baza Legii nr.98/2016, se va

men(iona clar obiectul contractului, denumirea

proiectului, valoarea contractului, modalitatea

de plata, termenul de plata, perioada de

valabilitate a contractului;

-proces verbal de recep jie;

- note de intrare recepTie , bon de consum

-factura fiscala detaliata;

-chitanla/ ordin de plata/dispozijie de plata/bon

fiscal

Important:

• Documentele justificative (facturi, chitan}e, bon fiscal, avize etc.) primite de la furnizorii de

servicii/ bunuri/ lucrari trebuie sa fic emise pe numele beneficiarului finan}arii, eu toate

datele de identificare ale acestuia, in conformitate cu prevederile art. 319 din Codul Fiscal.

• Documentele justificative trebuie sa fie insojite de dovada plaHi, respectiv ordin de plata

vizat de banca, ordin de plata electronic eviden}iat in extrasul de cont, recipisa pentru pla}ile

cu card bancar, extrasul de cont emis de banca in care sa fie eviden}iate pla}ile aferente

proiectului conform prevederilor legale, chitanja, bon fiscal, registrul de casa aferent pla}ilor

in numerar, alte documente legale care sajustifice plata;

• Achizi Ha bunurilor, serviciilor §i lucrarilor necesare implement&H proiectelor de catre

beneficiarii finan}arii se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii 98/2016, cu modificarile

§i completarile ulterioare.

• Nerespectarea legislajiei referitoare la achiziliile publice conduce la neeligibilitatea

respectivei cheltuieli.

• Fragmentarea achiziliilor, pentru a evita plafonul de ofertare concuren{iala nu este permisa.

• Plalile efectuate in strainatate trebuie sa fie insoTite de documente justificative acceptate de

legislaOa romaneasca (factura, bon fiscal, chitanla etc). Facturile emise de furnizori sa fie

insojite de documente justificative de transport, vamuire sau situaIii de lucrari, ori recep jia

bunurilor dupa caz. in caz contrar, aceste cheltuieli sunt considerate nee:

;
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de decontare a cheltuielilor justificate cu astfel de documente este guvernata de legislalia

romaneasca, indiferent de }ara de provenienTa §i modalitaTile de plata a produselor/sewiciilor

pentru care s-au efectuat cheltuieli. Toate documentele, (ex.: contracte, etc.) trebuie traduse

in limba romana, de catre un traducator autorizat. Toate plalile in valuta se raporteaza in lei,

la cursul de referin@ al BNR din data plalii.

• Contributia beneficiarului de minim 10 % din valoarea finantarii se realizeaza cu

respectarea prevederilor Legii 98/2016, modificarile §i completarile ulterioare.

Se just#ica prin urmatoarele 4ocumente depuse :

• Facturi fiscale;

• Contracte;

• Extras de cont, OP pentru platile de mai sus;

• Chitanta privind plata furnizorilor/prestatorilor , registrul de casa pentru platile in numerar

• State de plata care sa contina semnatura beneficiarilor

• Municipiul Bucuresti i§i rezerva dreptul de a solcita in cazul unor neclaritati si alte

documente suplimentare pentru justificarea legalitatii si a oportunitatii cheltuielilor in

proiect. Ex: referat de necesitate, oferte

• Toate contractele incheiate in timpui derulmii proiectului includ in mod obligatoriu titlul

proiectului finantat de N4unicipiul Bucuresti.

J
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ANEXA 12

CERERE DE PLATA NR:1

Numirul de referinji al contractului:

Titlul proiectului:

Perioada: de la

Tipul cererii de plata:

Ex: Cerere transa avans /transa intermediara/ tran;a finala

Suma solicitati: lei

Date despre beneficiar:

Numele beneficiarului:

Adresa:

Cod fiscal:

Contact:

Detalii despre proiect:

Data de inceput a proiectului:

Domeniul proiectului:

Detalii despre contul bancar:

Numele bancii:

Adresa bancii:

Codul IBAN:

Subsemnatul/a , in calitate de reprezentant legal

al.. . ... . . .......,.. . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...( denumirea organiza}iei /pfa), pnn prezenta certific ci

informa(iile in aceasti cerere de plata sunt complete, corecte $i reale iar costurile care decurg

din aceasta sunt eligibile $i in concordanfi cu contractul

Reprezentantul legal al organizafiei/pfa

(numele, prenumele, stampila, semnitura)

/ _/2021 parra la / 2021

)

)

Responsabil financiar,

(numele, prenumele, semnitura)



ANEXA 13

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND tNREGISTRAREA iN
SCOPURI DE TVA

Subsemantul.................. ...... .. . . .. . . .......................(nume, prenume), in calitate de

reprezentant legal al..... .... ....... .... .. .. .. ............ . . . . . . . ...( denumirea organizajiei), persoana

juridicainregistrata Ia ....................... . ... ................ .. .cu J............ .........CUI... ...... .......,

sediul social. ... . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , declar pe proprie raspundere ca organizalia pe care

o reprezint legal , este/nu este inregistrata in scopuri de TVA.

In situa jia in care, pe perioada desH§urarii proiectului, intervin modificari in scopul inregistrarii de

TV A, ma oblig sa aduc la cuno;tin@ imediat Municipiului Bucure§ti, aceste modificari.

Cunoscand pedeapsa prevazuta de art. 326 din Noul Codul penal pentru infracjiunea de fals Tn
declaraIii, am verificat datele din prezenta declaraTie, care este completa $i corecta.

J

Data
Nume Prenume
Functia

Semnatura reprezentant legal, §tampila

i} fC
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Anexa 14

DECLARATIE PRIVIND CAPACITATEA PROFESIONALA

Noi.

implementarea proiectului

propunem urmatoarea echipa:

[denumirea solicitantului], declaram ca pentru

_[titlul proiectului]

ExpedenTa
profesionala

(relevanta
pentru
pro\lee

Pozitia

prof)usa in
cadrul echipei

deproiect

Atribu}ii ;i
responsabilitali in
cadrulechipei de

prorect

Nume ;i I Pregatirea

pmnume I profesionala

Declaram ca membrii echipei de proiect prezentaTi mai sus dispun de capacitatea §i

experienja necesare implementarii proiectului la nivelul propus, in conformitate cu prevededle

Regulamentului 9i cu prevederile legale din Romania.

injelegem ca, in cazul Tn care nu vom reu§i sa asiguram participarea oricarei persoane din

cele menjionate mai sus, in conformitate cu prezenta declara Tie, sau nu o vom inlocui cu o persoana

cu calincari cel pujin egale, acceptabila dumneavoastra, pute$ sa intreprinde$ misurile pe care le

consideraji necesare, mergand chiar pana la rezilierea contractului §i acceptam aceste masuri ca Hind

indrepta}ite.

)

Cunoscand prevederile legale privind infracjiunea de fals in declara Iii, am verificat datele din

prezenta declara jie, care este complet£ ;i corecta.

Data

Numele §i functia solicitantului

Semnatura

)A
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ANEXA II la HCGMB NR.

CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABILA DIN BUGETUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI BUCURE STI A ACTIVITATILOR NONPROFIT DE INTERES LOCAL

Nr. din

1. Parjile contractante

in conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 9i ca urmare a aprobarii

de catre Comisia de evaluare 9i selecjie proiecte din domeniul protecjiei mediului

Tnconjurator 9i animalelor, a solicitarii de finanjare nerambursabila nr. ,

formulata de s-a Tncheiat prezentul contract de finan{are nerambursabila

Tntre:

)

MUNICIPIUL BUCURE§TI, ca Autoritate Finantatoare , cu sediul Tn Bucure9ti, sector 5,

B-duI. Regina Elisabeta nr. 47, telefon: , Cod fiscal ,
cont , reprezentat prin - ,
Primar General, in calitate de FINANTATOR, pe de o parte

91

. cu sediul Tn . Str

tel.: . Cod fiscal . cont

deschis la reprezentata legal prin , domnul/doamna

, in calitate de BENEFICIAR, pe de alta parte.

)
Interpretarea termenilor

Termenul de zi sau zile sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu

se specifica Tn mod diferit.
CAPITOLUL I - Obiectul contractului

Art. 1 – Obiectul contractului:

(1) Prezentul contract are ca obiect finanjarea nerambursabila acordata de catre Autoritatea

Finanjatoare, din fondurile destinate pentru activitalile nonprofit de interes local, cuprinse Tn

bugetul local al municipiului Bucure9ti, in conformitate cu prevederile HCGMB nr.

din , a activitalilor pe care Beneficiarul Ie va desfa9ura Tn cadrul

Proiectului , in vederea atingerii obiectivelor a9a cum

cererea de finanjare .
?!@+3IR.T'
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tiva

(2) Autoritatea Finanjatoare va aloca Beneficiarului fondurile necesare desfa9urarii

activitalilor Proiectului, in termenele stabilite prin contract.

(3) Beneficiarul T9i asuma raspunderea derularii Proiectului cu respectarea angajamentelor

asumate Tn cererea de finanjare declarata ca9tigatoare Tn urma evaluarii Comisiei de

evaluare 9i selecjie. in acest scop, Beneficiarul va conduce 9i va supraveghea desfa9urarea

tuturor activitalilor cuprinse Tn cadrul Proiectului, a caror executare Ti revin nemijlocit.

Capitolul Il - Durata contractului

Art. 2 – Intrarea Tn vigoare

(1) Prezentul contract intra in vigoare Tncepand cu data semnarii lui de catre pa4i 9i se

finalizeaza Tn momentul stingerii tuturor obligajiilor dintre parti, respectiv Ia data

achitarii sumelor stabilite de Autoritatea Finantatoare , dar nu mai tarziu de 31

decembrie 2021.

(2) Art.3 - Derularea Proiectului

(3) Perioada Tn care se vor desfa9ura activitalile descrise 9i prevazute a se realiza Tn

cadrul Proiectului, va Tncepe din urmatoarea zi lucratoare de la data semnarii

contractului de catre parti 9i va fi finalizata de catre Beneficiar conform termenelor

stabilite Tn cererea de finanjare 9i anume: x luni.

(4) Beneficiarul are obligajia sa finalizeze proiectul in termenul pentru care s-a acordat

finanjarea .

(5) Parjile pot conveni Tnaintea expirarii termenului de finalizare a proiectului, o

prelungire/decalare a termenului de finalizare cu 20 de zile calendaristice, daca

Tntarzierea este cauzata de neTndeplinirea Tntocmai 9i Ia Hmp a obligajiilor

contractuale de catre Autoritatea Finantatoare sau de motive 'intemeiate invocate de

Beneficar

(6) Beneficiarul va transmite cu cel putin 5 zile lucratoare Tnaintea expirarii termenului

de finalizare a proiectului, o solicitare de prelungire justificata transmisa Tn scris, la

Registratura Primariei Municipiului Bucuresti – Directia Relatia cu O.N.G., Sindicate

9i Patronate – in atenjia Comisiei de Evaluare §i Selectie Proiecte Tn domeniul

protec ga mediului 'inconjurator 9i animalelor, cu condijia de a nu depa9i data de 15
decembrie

(7) Comisia de Evaluare 9i Selec jie analizeaza motivele invocate de beneficiar, poate

aproba sau respinge solicitarea acestuia, decizia acesteia fiind defin

-)
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(8) Pentru proiectele care se desfa9oara Tn luna decembrie, data limita a depunerii

raportului de activitate 9i financiar nu poate depa9i 15 decembrie.

Capitolul Ill – Obligajtile pirjilor

Art. 4 - Obligajiile Beneficiarului sunt:

a) sa asigure cofinanjarea proiectului in procent de % din valoarea totala a finantarii

(valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului) sub forma contribujiet financiare , aport

demonstrat prin documente justificative;

b) sa execute activitalile Proiectului a9a cum sunt stipulate in cererea de finanjare, sa asigure

comunicarea eficienta 91 operativa a problemelor tehnice 9i financiare atat Tn interiorul

grupului de parteneri, daca exista, cat 9i Tntre Autoritatea Finanjatoare 9i Beneficiar/

organizajiile din grup;
)

b)sa suporte toate costurile neeligibile ale proiectului;

b) sa asigure suportul administrativ necesar executarii activitatilor;

c) sa asigure componenja 9i funcjionalitatea echipei de lucru a Proiectului;

d) sa asigure secretul profesional pe durata contractului 9i dupa caz, sa aplice prevederile

privind regimul informajiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 cu modificarile ulterioare,

Hotararii Guvernu lui nr. 585/2002, cu modificarile 9i completarile ulterioare;

e) sa nu comunice, in nici o situajie, fara consimlamantul prealabil scris al Autorita Iii

Finanjatoare , informajii confidenjiale apa4inand Autoritalii Finantatoare sau objinute Tn baza

relajiilor contractuale;

D sa nu foloseasca Tn detrimentul Autoritatii Finantatoare informajii primite de la aceasta Tn

cursul executarii prezentului contract sau rezultatele studiilor, testelor, lucrarilor 9i

cercetarilor efectuate Tn cursul 9i Tn scopul realizarii contractului;

)

g) sa comunice Tn scris Autoritalii Finanjatoare interven jia starii de faliment sau lichidare sau

cedare a mai mult de 51 % a activelor sale, in termen de 30 de zile de la interven jia vreuneia

din aceste situa Iii;

h) sa permita pe toata durata contractului, precum 9i pe o perioada de 5 ani de la Tncetarea

acestuia, in decurs de 15 zile lucratoare de la primirea unei notifi

neTngradit al reprezentanjilor Autorita Iii Finanjatoare sau a altor

3ari ’in acest sen

organe de
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prin lege, pentru a controla documentele pe baza carora se jine evidenta activitalilor derulate

in cadrul contractului. Controlul se efectueaza la locul unde aceste documente sunt pastrate

de catre Beneficiar;

i) sa permita pe toata durata contractului, precum 9i pe o perioada de 5 ani de la Tncetarea

acestuia, in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea unei notificari Tn acest sens, accesul

neTngradit al reprezentanjilor Cu4ii de Conturi Tn vederea realizarii controlului financiar, la

documentele pe baza carora se jine evidenja activitalilor derulate Tn cadrul contractului.

j) sa Tntocmeasca 9i sa predea Autorita Iii Finantatoare rapoartele intermediare/finale de

activitate 9i financiare. Raportul final de activitate/ financiar, se preda Tn termen de cel mult

10 zile lucratoare de la data terminarii ultimei activitali a proiectului, pentru proiectele care

au activitali in luna decembrie, data limita a transmiterii raportului final este 15 decembrie;

k) sa aplice procedura de achizi jie prevazuta de Legea nr. 98/2016 privind achizijiile publice

atunci cand, pentru Tndeplinirea obligajiilor contractuale, achizijioneaza, din fonduri publice

nerambursabile, produse, lucrari sau servicii.

)

I) sa despagubeasca Autoritatea Finan+atoare Tmpotriva oricaror reclama+ii sau acjiuni Tn

justi jie ce rezulta din Tncalcarea drepturilor de proprietate intelectuala;

m) sa asigure accesul gratuit la evenimentele/activitatile organizate, pe toata durata

contractului ;

o) sa objina conform prevederilor legale Tn vigoare, toate acordurile, avizele, autorizatiile

necesare desfa9urarii Tn bune condijii 9i la timp, a evenimentelor/activitatilor prevazute Tn

cadrul proiectului, in functie de specificul acestuia;
J

p) se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului

European 9i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice Tn ceea ce

prive9te prelucrarea datelor cu caracter personal gi potrivit libera circulatie a acestor date gi

de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecjia Datelor).

Art. 5- Obligajiile Autorita Iii Finanjatoare sunt:

a) sa puna la dispozijia Beneficiarului orice informajii 9i/sau documenta Iii pe care Ie dejine 9i

care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate

Autorita yi Finanjatoare ta finalizarea contractului;
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b) sa faca plata servictilor executate, in condijiile prezentului contract 9i a Regulamentului

privind regimul finanlarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului

Bucure9ti alocate pentru activitalile nonprofit de interese local aprobat prin H.G.G.M.B. nr.
din

c) sa nu comunice, in nici o situa jie, fara consimlamantul prealabil scris al Beneficiarului,

informajii confidenjiale apaRinand Beneficiarului sau objinute de Autoritatea Finanjatoare Tn

baza relajiilor contractuale;

d) sa elaboreze rapoartele de evaluare necesare, in vederea aprobarii rapoartelor de

activitate §i financiare ale beneficiarutui;

e) sa asigure 9i sa realizeze monitorizarea 9i evaluarea intermediara 9i finala a Proiectului

)

CAPITOLUL IV - Participarea partenerilor

Art. 6 - Beneficiarul va impune partenerilor acelea9i obliga Iii care ii sunt impuse lui Tnsu9i,

asigurand respectarea tuturor drepturilor pe care Ie are Autoritatea Finantatoare, in baza

prezentului contract.

Art. 8 - Beneficiarul nu este autorizat sa reprezinte sau sa angajeze raspunderea Autorita Iii

Finanjatoare Tn raport cu partenerii . Beneficiarul trebuie sa aduca la cuno9tin@ partenerilor

aceasta interdicjie 9i sa se abjina de la orice formulare sau comportament care ar putea fi

gre9it Tnjelese Tn aceasta privinla .

CAPITOLUL V - Valoarea contractului

)

Art. 10 - Valoarea contractului

(1) Valoarea contractului este de lei, reprezentand % din
valoarea totala a finanjarii nerambursabile alocata Proiectului de catre Autoritatea

Finantatoare, (valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului) conform deciziei
Comisiei de Evaluare si Selectie Proiecte

(2) Valoarea prevazuta la alin. (1) reprezinta valoarea maxima ce poate fi acordata de

catre Autoritatea Finan+atoare pentru derularea 9i implementarea proiectului 9i nu

poate depa9i 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente derularii

proiectului ;

(3) Valoarea minima a finantarii acordata de Autoritatea Finantatoare este de 10.000 lei,

iar cea maxirna nu poate depa9i 100.000 lei pentru un proiect;

f /' ;
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(4) Beneficiarul nu este Tndreptalit la plata daca este Tmpiedicat, din cauze de for$

majora, sa-9i Tndeplineasca obligajiile contractuale. FoRa majora trebuie anun Iata in

scris Tn 10 zile de la aparijie, iar la disparijia f04ei majore, tot in termen de 10 zile

trebuie facuta notificare scrisa. Realizarea pa4iala a Proiectului are drept rezultat

plata par{iala, Beneficiarul avand obligajia sa restituie sumele care nu au fost cheltuite

in perioada derularii proiectului.

Art. 11 - Bugetul proiectului Destinajia:

(1) Beneficiarul este obligat sa respecte bugetul detaliat al proiectului, prezentat Tn

anexa. Cheituielile vor fi efectuate conform bugetului aprobat al proiectului 9i a

prevederilor prezentului contract.

(2) Pe parcursul derularii Proiectului, daca situa jia o impune, Beneficiarul poate face

realocari de buget Tntre categoriile de buget numai cu acordul Comisiei de Evaluare

9i SelecTie 9i numai daca suma realocata nu depa9e9te 10% din bugetul categoriei

catre care se face realocarea.

(3) Toate fondurile ce fac obiectul finanlarii, dobanzile aferente, precum 9i bunurile pentru

achizijionarea carora au fost utilizate acestea 9i alte bunuri primite Tn acest scop, vor

fi utilizate de catre Beneficiar numai pentru realizarea activitalilor 9i atingerea

scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit.

(4) Atunci cand autoritatea finantatoare constata, pe baza rapoartelor sau ca urmare a

verificarilor efectuate, ca beneficiarul a folosit sau folose9te fondurile 9i/sau bunurile

achizijionate pentru derularea proiectului, intro maniera neconforma cu clauzele

contractuale sau ca nu justifica utilizarea sumelor, aceasta poate solicita Tn scris

restituirea lor;

(5) Beneficiarul are obliga jia de a restitui Autoritatii Finantatoare Tn termen de 5 zile

lucratoare de la primirea solicitarii scrise a acesteia sumele 'intrebuin jate in alte

scopuri decat desfa9urarea activitalilor Proiectului 9i cele a caror Tntrebuinjare nu este

dovedita conform prevederitor prezentului contract.

(6) Obligajiile prevazute la alin. (4) al prezentului articol raman in vigoare Hmp de 5 ani

dupa Tncetarea prezentului contract.

CAPITOLUL VI – PLATI

J

)

Art. 12 – Efectuarea plalilor

(1) Autoritatea finanTatoare efectueaza plalile prezentului contract astfel:
• % avans Tn condi+iile legii Tn termen de maxim 5 zile lucratoare de I

contractulu t:
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• % avans transa a doua –a in condijiile legii Tn termen de maxim 5 zile
lucratoare de la validarea rapoartetor intermediare;

• % tran9a finala Tn termen de maxim 15 zile lucratoare de la validarea raportului
final

(2) Suma ramasa neche}tuita la sfar9itul Proiectului (atunci cand derularea Proiectului a fost

posibila cu costuri mai mici faIa de cele propuse 9i aprobate inijial) va fi evidenjiata in

raportul final ei va fi restituita de catre beneficiar autorita Iii finanjatoare Tn termen de 5 zile

lucratoare de la solicitare, comunicata Beneficiarului Tn scris;

(3) in cazul Tn care, cheltuielile eligibile la sfar9itul proiectului sunt mai mici decat cheltuielile

totale estimate, contribu jia finanjatorului se va recalcula la suma rezultata din cheltuielile

considerate eligibile;

(4) Autoritatea Finantatoare poate suspenda, cu notificare scrisa, in Tntregime sau pa4ial,

plata sumelor alocate, fara rezilierea contractului, in cazul nerespectarii de catre

beneficiar a oricarela dintre obligajiile sale contractuale 9i sa procedeze la verificarea

Tntregii documentajii privind derularea Proiectului finanjat 9i utilizarea finanlarii.

CAPITOLUL VII – Modalitili de plan

)

Art. 13 - Autorltatea Finantatoare efectueaza plalile, la cererea de plata scrisa a

beneficiarului- conform anexei 11 din Regulament, direct in contut beneficiarului indicat Tn

cererea de finanjare, prin virament bancar.

Art. 14 - Toate plalile care privesc prezentul contract se realizeaza exclusiv prin rnijloace
bancare.

Art.15 - Nu sunt admise plali Tntre Autoritatea Finanjatoare 9i Beneficiar Tn numerar.

CAPITOLUL VIII - Cheltuieli

Art. 16 - Efectuarea cheltuielilor de catre Beneficiar

(1) Orice suma primita ca finanjare de la Autoritatea Finanjatoare Tn temeiul prezentului

contract va fi cheltuita de catre Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.

(2) Beneficiarul va efectua numai cheltuieli care se Tncadreaza Tn categoriile 9i limitele de

cheltuieli aprobate ale Proiectului. in cazul Tn care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu

depa9irea limitelor prevazute de lege, Municipiul Bucure9ti va putea solicita returnarea

respectivelor sume.
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(3) Cheltuielile efectuate Tnainte de 9i dupa perioada de derulare a Proiectului prevazuta la

art. 4 din prezentul contract, nu sunt eligibile 9i nu pot fi decontate de catre Beneficiar.

Art. 17 - Beneficiarul Tntocme§te un raport explicativ al costurilor cuprinse Tn deviz, pentru

fiecare perioada de raportare, care va fi prezentat autorita Iii contractante.

Art. 18 - Devizul postcalcul 9i raportul explicativ al costurilor vor fi semnate de catre

reprezentantul legal at beneficiarului 9i de catre responsabilul financiar al acestuia. Prin

aceasta viza se confirma pe propria raspundere datele Tnscrise 9i Tncadrarea cheltuielilor in

limita sumelor prevazute Tn contract.

CAPITOLUL IX - Monitorizare si control

Art. 19 - Informare

Beneficiarul furnizeaza Municipiului Bucure9ti toate informajiile referitoare la derularea

Proiectului pe care aceasta i le solicita. Autoritatea Finanjatoare poate solicita oricand

Beneficiarului informajii cu privire la stadiul activitalilor, Beneficiarul avand obliga jia sa

raspunda Tn scris oricarei solicitari Tn termen de maxim 5 zile lucratoare.

I

Art. 20 - Prezentarea rapoartelor obligatorii

(1) Beneficiarul va transmite informatii privind derularea Proiectului 98 utilizarea sumelor

primite. 'in acest scop, Beneficiarul va prezenta Autoritatii Finanjatoare: raportari

intermediare (vor fi depuse Tnainte de solicitarea oricarei tran9e intermediare, in vederea

justificarii tran9ei anterioare), un raport final (tehnic 9i financiar) asupra utilizarii tuturor

sumelor primite cu privire la activitalile Proiectului.

(2) Raportul financiar va fi structurat conform capitolelor de buget aprobate de catre Comisia

de evaluare 9i selecjie, in scopul verificarii incadrarii Tn capitolele bugetare.

J

(3) Raportul financiar va fi Tnsojit obligatoriu de documente justificative ale plalilor efectuate

de catre Beneficiar, in copii semnate 9i stampliate, pe care se va mentiona conform cu

originalul; la solicitarea autorita Iii finantatoare beneficiarul va prezenta documentele

justificative 9i Tn original.

(4) La Tntocmirea raportului final financiar, Beneficiarul, va prezenta decontul aferent atat al

sumei primite de la Autoritatea Finanjatoare, cat 9i al sumei ce reprezinta contribu jia proprie.

(5) Raportul final de activitate 9i financiar va fi depus Tn original 9i Tn fo

registratura Primariei Municipiului Bucuresti din Bdul Regina Elisabeta

-mat electronic la
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Direcjiei Relajia cu ONG, Sindicate 9i Patronate – Secretariatul Tehnic al Comisiei de

evaluare 9i selectionare proiecte , in termen de maxim ............... .zile calendaristice de la

data finalizarii Proiectului

Art. 21 - Evaluarea rapoartelor

(1) Raportele de activitate intermediare/finale vor fi supuse aprobarii Comisiei de
Evaluare si Selectie.

(2) Rapoartele financiare intremediare/finale vor fi supuse verificarii Directiei Relatia cu

O.N.G., Sindicate si Patronate 9i vor fi validate de compartimentul financiar preventiv

din cadrul Directiei Generale Economice

(3) Daca necesita+ile o impun, in vederea exercitarii unui control financiar preventiv cat

mai complet, se pot solicita 9i alte acte justificative, precum 9i avizul departamentului

de specialitate juridica.

(4) Dupa validarea rapoartelor de activitate 9i financiare, Autoritatea Finanjatoare

vireaza tran9ele sau va decide luarea masurilor care se impun Tn cazul Tn care, in

urma analizei unui raport, se constata Tncalcarea obligajiilor contractuale 9i

neatingerea obiectivelor.

(5) Autoritatea finantatoare va urmari ca validarea rapoartelor sa se faca Tn termen de

maxim 15 zile de la primire, in cazul Tn care nu sunt necesare completari.

}

Art. 22 - Monitorizarea

(1) Pe toata durata contractului, precum 9i pe o perioada de 5 ani de la Tncetarea acestuia,

Beneficiarul este obligat sa permita, in orice moment, accesul neTngradit al reprezentanjilor

Autorita Iii Finanjatoare sau a altor organe de control abilitate prin lege, in scopul realizarii

controlului financiar 9i auditului, pentru a controla registrele, documentele 9i Tnregistrarile

dejinute de catre Beneficiar, pe baza carora se !ine eviden ja activitalilor derulate Tn cadrul

Proiectului, pentru verificarea conformarii fa@ de prevederile prezentului contract. Controlul

se efectueaza la locul unde aceste documente sunt pastrate de catre Beneficiar, iar acesta

are obliga jia sa prezinte orice documenta jie solicitata. in cazul refuzului de a permite accesul

acestor persoane 9i de a coopera cu ace9tia, Autoritatea Finanjatoare poate solicita Tn scris

restituirea integrala a sumelor alocate pentru Proiect.

;

CAPITOLUL X - Rezultate. Publicitate

Art. 23 - Promovarea Proiectului
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(1) Beneficiarul are obliga jia de a face referire explicita pe toate materialele 9i produsele
objinute Tn urma finanlarii primite, precum 9i cu ocazia tuturor evenimentelor 9i actiunilor
desfa9urate pe durata Proiectului, la urmatoarea expresie: „Proiect realizat cu sprijin de
la bugetul local al Municipiului Bucure§ti. Conjinutul acestui proiect nu reflecti
neapirat pozi fia Primiriei Municipiului Bucure§ti/Consiliului General al Municipiului
Bucuresti §i nu implici nici o responsabilitate din partea Autorita Iii Finanjatoare."

(2) Autoritatea Finanjatoare va putea, pe parcursul derularii Proiectului sau la finalul acestuia,

sa faca publice, in modul Tn care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte

manifestari: obiectivele 9i durata proiectului, finanjarea acordata de la bugetul local,

activitalile efectuate Tn cadrul proiectului, rezultatele objinute.

Art. 24 - in privinja drepturilor de proprietate industriala 9i intelectuala, exploatare 9i

disimulare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respecta prevederile legale Tn

vlgoare.

Art.25. Drepturile de proprietate intelectuala rezultate Tn urma implementarii proiectului

aparjin beneficiarului finantarii. Beneficiarul, in calitatea sa de titular al drepturilor de

proprietate intelectuala ce decurg din implementarea proiectului, autorizeaza Municipiul

Bucure9ti sa utilizeze Tn mod gratuit informatia cuprinsa Tn rapoartele proiectului, precum 9i

rezultatele objinute, prin toate modalita+ile de comunicare publica pe care Municipiul

Bucure9ti Ie decide, inclusiv pentru diseminarea rezultatelor sesiunii de finantare.

J

Aceste autorizari se acorda pe o perioada nedeterminata 9i sunt valabile pentru toate

teritoriile Tn care urmeaza a fi diseminate rezultatele sesiunii, faM a da na9tere unor pretenjii

materiale suplimentare din partea beneficiarului. Autorizarea acopera toate modalitatile de

utilizare a acestor materiale pentru promovarea sesiunii de finantare 91 comunicarea publica

a rezultatelor, inclusiv prin punerea la dispozijie a materialelor pe pagina de internet a

Municipalitalii sau prin alte mijloace de informare electronica.

)

Beneficiarul se obliga sa respecte aceste autorizari 9i Tn rela+iile contractuale cu angajatii sai,

colaboratorii, sau cu partenerii implicati Tn derularea activita+ilor specifice proiectului.

CAPITOLUL Xl – Rispundere contractualg

Art.26 - Beneficiarul T9i asuma Tntreaga raspundere tehnica 9i supravegherea generala a

executarii serviciilor contractate

Art.27 - Beneficiarul raspunde pentru realizarea obligajiilor contractuale 9i suporta pagubele

cauzate Autorita Iii Finanjatoare, ca urmare a oricaror acjiuni sau omisiuni legate de

realizarea contractului 9i care Ti sunt imputabile.
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Art.28 - Beneficiarul raspunde pentru Tndeplinirea Ia Hmp a demersurilor necesare Tn vederea

objinerii aprobarilor, avizelor sau licenjelor necesare realizarii contractului Tn concordanla cu

reglementarile Tn vigoare.

Art.29 - Beneficiarul raspunde de exactitatea datelor prezentate Tn documentele justificative

de plata.

Art.30 ' Beneficiarul raspunde de pastrarea documentelor care au stat la baza incheierii

contractului pe o perioada de minimum 5 ani de la data Tncetarii raporturilor contractuale.

Art.31 - Autoritatea Finanjatoare nu este raspunzatoare pentru prejudiciile suferite de

beneficiar, de catre personalul acestuia ori de catre parteneri in timpul executarii contractului.

Art. 32- Autoritatea Finanjatoare va sprijini, prin demersuri necesare, objinerea Ia Hmp a

aprobarilor, avizelor, acordurilor, autorizajiilor 9i va acjiona ca acestea sa nu fie abuziv
intarziate sau refuzate

}

Art.33- in cazul Tn care Beneficiarul nu respecta prevederile prezentului contract, nu va fi

eligibil pentru objinerea unei finanlari nerambursabile din fondurile bugetului local Tn anul
urmator.

Art.34 -Limite ale raspunderii Autorita Iii Finanjatoare

(1) Beneficiarul este responsabil pentru modul Tn care finanjarea este folosita, raspunderea

Municipiului Bucure9ti nefiind Tn niciun feI angajata, in cazul Tn care Beneficiarul va fi

responsabil fag de teRi pentru orice prejudicii cauzate Tn derularea proiectului 9i Tn nicio alta

situa jie ce decurge dintr-o acjiune sau inacjiune ilicita a Beneficiarului legata de finanjarea

acordata prin prezentul contract.
)

(2) Autoritatea Finanjatoare nu raspunde Tn cazul nerespectarii legislajiei Tn vigoare de catre

Beneficiar sau de catre angajaji, colaboratori sau consultan li ai acestuia.

(3) Beneficiarul este raspunzator de respectarea legislajiei fiscale 9i raspunde pentru plata

taxelor, impozitelor 9i a altor obliga iii catre bugetul statului presupuse de derularea proiectului

al carui titular este, cat 9i a penalizarillor ce decurg din intarzierea acestor pbji.

CAPITOLUL XII- Cesiunea

Art. 35 Cesiunea contractului sau a unor pa4i din aceasta este interzisa.

CAPITOLUL XIII - Rezilierea contractului

- { \T f.
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Art.36 Autoritatea Finanjatoare poate rezilia contractul cu efect imediat, in cazul Tn care

Beneficiarul angajeaza, in termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane fizice sau

juridice care au participat la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori

care au participat, in diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.

Art.37 Autoritatea Finanjatoare poate rezilia contractul daca Beneficiarul este Tn lichidare

voluntara, se afla Tn faliment sau daca vinde ori cedeaza partea cea mai importanta a
activelor sale

Art.38 Autoritatea Finan+atoare poate rezilia contractul daca Beneficiarul nu demareaza

realizarea proiectului Tn termenul stabilit Tn contract.

Art.39 (1) Contractul de finanjare poate fi reziliat de plin drept, fara a fi necesara intewenjia

instanjei dejudecata, in termen de 10zile calendaristice de la data primirii notificarii prin care

parjii in culpa i s-a adus la cuno§tin@ ca nu $i-a Tndeplinit obligajtile contractuale. J

(2) Notificarea va putea fi comunicata Tn termen de 10 zile calendaristice de la data

constatarii ne'indeplinirii sau Tndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obliga Iii
contractuale.

(3) in cazul rezilierii contractului ca urmare a neTndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul

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

sumele primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finanlarii

altor programe 9i proiecte de interes public.

(4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tran9ei finale,

precum 9i interzicerea participarii pentru objinerea finanlarii Tn anul calendaristic urmator.
J

CAPITOLUL XIV– ForM Majora

Art. 40 Forta majora, a9a cum este ea definita prin lege, apara de raspundere partea care o

invoca

CAPITOLUL XV – Litigii

Art. 41 Litigiile de orice feI decurgand din executarea prezentului contract se solujioneaza

pe cale amiabila Tn termen de 15 zile calendaristice de la aparijia lor. Eventualele litigii
nascute din interpretarea, executarea, Tncetarea prezentului contract, care nu pot fi

solujionate pe cale amiabila, vor fi supuse solujionarii instanjelor judecatore9ti
corrlun.
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CAPITOLUL XVI Dispozijii generale 9i finale

Art. 42 – Cauze care Tnlatura raspunderea contractuala.

(1) Nici o parte nu este raspunzatoare pentru Tncalcarea obligajiilor contractule, daca

executarea unor astfel de obliga Iii este Tmpiedicata de ’imprejurari de for$ majora.

(2) Partea afectata de un astfel de eveniment are obliga Ua de a in9tiinja cealalta parte 9i

de a lua masurile rezonabile pentru a Tnlatura incapacitatea sa de a-9i Tndeplini

obligajiile din contract.

(3) Pe durata imposibilitalii executarii obligajiilor, pa4ile se vor consulta reciproc cu privire

la masurite corespunzatoare care urmeaza a fi luate. Daca evenimentul se produce 9i

continua pe o perioada mai mare de 60 de zile , parjile vor putea conveni rezilierea

prezentului contract.

Art. 43 - Comunicari
I

(1) Orice comunicare Tntre pa4i se va face in scris, la adresa menjionata Tn cuprinsul

prezentului contract sau care va fi comunicata celeilalte pa4i Tn scris, utilizand mijloace care

permit evidenta transmiterii 9i primirii acestora. Daca expeditorul soticita confirmarea de

primire, el va indica aceasta Tn comunicarea lui.

(2) Rapoartele 9i toate celelalte comunicari Tntre cele doua paRt se vor trasmite la
urmatoarele adrese:

a) Pentru Autoritatea Finan}atoare:

Municipiul Bucure9ti, Bdul Regina Elisabeta nr.47, tel. , fax

;
b) Pentru Beneficiar: ........................................................, str. ................ nr. ....

localitatea ............,.., judejul......................, cod po9tal. . . . . . . . . . . . . .... . .

Art. 44 - Pa4ile contractante au dreptul, pe durata Tndeplinirii contractului, de a conveni

modificarea clauzelor contractului, prin act adijtonal, semnate de comun acord de catre parti,

sau de catre Tmputerniciji ai acestora, numai Tn cazul aparijiei unor circumstan Ie care lezeaza

interesele comerciale legitime ale acestora 9i care nu au putut fi prevazute Ia data Tncheierii
contractului.

Art. 45 - Prezentul contract s-a Tncheiat astazi........................ in 2 exemplare originale,

cate un exemplar pentru fiecare parte.

Autoritatea Finanjatoare, Beneficiar,

< F



Primar General, Nume 9i prenume reprezentant legal

Directia Relatia cu O.N.G. Sindicate si Patronate
3

Director Executiv,

Direc jia Generala Economic,
Director General,

Direc jia Juridic,
Director Executiv, ................................

La contract se vor anexa : anexa 1- Cererea de finanjare, anexa 2 Declara+ia de

impartialitate; anexa 5 – Bugetul de venituri 9i cheltuieli
)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Primar General

Nr.:bag/.. IApS,M
Referat de aprobare

referitor la aprobarea Regulamentului privind regimul finantirilor nerambursabile de la

bugetul local al Municipiului Bucure§ti, pentru activiti li nonprofit de interes local, conform

prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protecjia Mediului inconjurator 9i
Animalelor

Avand Tn vedere reglementarile legale Tn vigoare privind finanlarile nerambursabile alocate

din fonduri publice Tn scopul desfa9urarii, de catre persoane fizice sau persoane juridice fara scop

patrimonial - asocia Iii 9i fundajii, constituite conform legii, a unor activita{} nonprofit, care sa
contribuie la realizarea unor acjiuni sau programe de interes local, respectiv:

Legea nr. 350/2005 privtnd regimul ftnantarilor din fonduri publice alocate pentru activitati

nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterloare;

Ordonanja Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii 9i fundajii, cu modificarile 9i

completarile ulterioare;

vazand raportul comun de specialitate al Direcjiei Rela Iia cu O.N.G., Sindlcate 9i

Patronate, Tnregistrat cu nr. 297/14.05.2021 9i al Direcjiei de Mediu, Tnregistrat cu nr,

3569/14.05.2021 ;

Luand in considerare H.C.G.M.B nr. 121/2021 privind aprobarea Bugetul propriu al

Municipiului Bucuresti pe anul 2021, in care este prevazuta suma de 1.400.000 de lei pentru

finantari nerambursabile, alocata pentru activitati nonprofit in domeniul protec+iei mediului

inconjurator si animalelor;

Tinand cont de cele mai sus prezentate, propun Consiliului General al Municiplului Bucuresti,

Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanjirilor
nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucure§ti, pentru activitali nonprofit de

interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protecjia Mediului

inconjurator 9i Animalelor;

)

I

Primar
Nicu

IhXAR
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia Relajia cu ONG Sindicate 98 Patronate
Directia de Mediu

N„ D.R.O.S.P 297/. IAg.; kg
Nr. D.M. ..aSC.9.//#,.db:a/;/

Raport comun de specialitate

Referitor la aprobarea Regulamentului privind regimul finanjirilor nerambursabile

de la bugetul local al Municipiului Bucure9ti, pentru activita li nonprofit de interes

local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protec jia Mediului

Tnconjuritor 9i Animalelor

in Romania, conform Registrului Na+ional O.N.G., exista un numar semnificativ de

asocia li 9i funda li care desfa9oara activita+i de interes pentru comunitalile locale, venind

astfel Tn completarea proiectelor ini}iate 9i derulate de autoritalile publice.

S-a constat faptul ca organizajiile neguvernamentale care desfa9oara activitati

nonprofit T9i aduc aportul la rezolvarea unor probleme ale comunita+ii, jucand un roI

complex in societate, iar in acord cu misiunea civica pe care 9i-o asuma, se confrunta cu

cele mai diverse probleme existente 9i militeaza pentru rezolvarea acestora. De

asernenea, se remarca un interes deosebit aI societalii civile pentru accesarea finanlarilor

nerambursabile, precum 9i o cre9tere a interesului O.N.G.-urilor pentru implicarea Tn

anumite zone, uneori vulnerabile, din comunitatea noastra 9i de a propune solu Iii precise,

care sa poata satisface nevoile imediate sau chiar pe termen mediu 9i lung ale acesteia.

Cadrul legal privind acordarea acestor finantari este constituit din Legea nr.

350/2005 privind regimul finanlarilor nerambursabile din fonduri publice pentru activitati

non profit de interes general, cu modificarile si completari te ulterioare, prin urmare,

Municipiul Bucure9ti poate acorda finantari nerambursabile Tn calitate de Autoritate
Finantatoare.

Luand Tn considerare:

Directiile prioritare stabilite prin programul de Dezvoltare Locala 2020-2024 - Noul

Bucure§ti ;

I

I

Bd, Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013, sector 5, Bucure;ti, Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmb. ro
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H.C.G.M.B nr. 121/ 2021 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului

Bucuresti, in care este prevazuta suma de 1.400.000 de lei pentru finantari

nerambursabile, alocata pentru activitali nonprofit in domeniul protecjiei mediului

Tnconjurator §i animalelor;

Consideram oportun §i necesar pentru anul 2021, crearea unui mecanism de

finanjare in domeniul protecjia mediului Tnconjurator 9i animalelor adaptat interesului

public, prin care cele mai relevante proiecte initiate de societatea civila sa fie selectionate

in sistem concurenjial de catre o comisie de evaluare 9i selectie special constituita, in

conformitate cu art.5 din Legea nr.350/2005 .

Regulamentul privind finantarile nerambursabile de la bugetul local al Municipiului

Bucuresti pentru activitati nonprofit are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general,

criteriilor de eligibilitate, procedura de depunere, selecjie si derulare a contractului de

finanjare nerambursabila din fonduri publice pentru activitati ce tin de protectia mediului 9i
animalelor

Scopul proiectelor este acela de a sprijini dezvoltarea 9i promovarea activitatilor ce

vizeaza protejarea mediului 9i animalelor, con9tientizarea ceta+enilor cu privire la aceste

probleme 9i importanta implicarii active in pastrarea unui ambient sanatos 9i prietenos.

Valoarea minima/valoarea maxima a finan+arii nerambursabile acordata de Municipiul

Bucure9ti pentru un proiect este de 10.000 lei, respectiv 100.000.lei. Solicitantul caruia i

se atribuie contractul de finanjare nerambursabila are obligajia de a asigura o cofinanjare
de minim 10% din valoarea totala a finantarii

Proiectele vor cuprinde informajii despre obiectivele generale/specifice, activitalile,

costurile asociate §i rezultatele urmarite, evaluabile pe baza unor indicatori preci9i, a

caror alegere este justificata.

Comisia de evaluare 9i selec jie va fi formata dintr-un numar impar de membri cu drept

de vot - 9 (noua) membri, respectiv 3 (trei) Consilieri Generali din cadrul Comisiei de

specialitate a CGMB - Comisia de ecologie, protec jia mediului 9i igenizare, 3 (trei) salariati

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu drept de vot, 3 speciali9ti

reprezentanji al societalii civile, cu o experienta de minim 3 ani prestata Tntr – un O.N.G.,

propu9i de Primarul General al Municipiului Bucure9ti.

J

)

Procedura de selec jie a proiectelor de interes local derulata de Primaria

Municipiului Bucure9ti, va cuprinde urmatoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanlarilor nerambursabile;

b) publicarea anunjului de participare;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paftaI 050013. secSor 5. Bucure 9th Romania
Tel: 021 .305.55.00
http://www.pmI). ro
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c) Tnscrierea candidatilor;

d) transmiterea documentajiei;

e) prezentarea propunerilor de proiecte;

f) verificarea eligibilitalii, Tnregistrarii 9i a Tndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea

tehnica 9i financiara;

g) evaluarea propunerilor de proiecte;

h) comunicarea rezultatelor;

i) Tncheierea contractului sau contractelor de finanjare nerambursabila;

j) publicarea anunjului de atribuire a contractului sau contractelor de finanjare

nerambursabila

Avand in vedere cele mentionate mai sus, propunem spre dezbatere Consiliului

General al Municipiului Bucure9ti: Proiectul de hot6rare privind aprobarea

Regulamentului privind regimul finanlarilor nerambursabile de la bugetul local al

Municipiului Bucure§ti, pentru activiti li nonprofit de interes local, conform

prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protec jia Mediului inconjurgtor 9i

Animalelor

Director Executiv D.R.O.S.P., Director Executiv Directia de Mediu,

Mihaela CHIRIT/\

\% De\IN : J
$;/

Gabriela

Tntocmit, Alina Mihai –Expert/2 ex. 14.05.2021

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po9tal 050013, sector 5. Bucure gi. Romania

Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia RelaIia cu ONG Sindicate 9i Patronate
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1 7 FIiI 2021

catre: Cabinet Secretar General

in atenjia: doamnei Secretar General, GEORGIANA ZAMFIR

Vi transmitem spre analiza 9i avizare, urmatorul Proiect de hotarare, in vederea supunerii
spre dezbatere publica, conform prevederilor Legii 52/2003:

' TFI ''\RE
NR.E

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanlarilor

nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucure9ti, pentru activitiji nonprofit de

interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protec jia Mediului

inconjuritor 9i Animalelor.

Opis:

Nr.crt. E Documente anexate:

a

e

r nuI Hnanlarilor nerambursabile de la
bugetul local al Municipiului Bucure§ti, pentru activita li nonprofit de interes local, conform
prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protec jia Mediului inconjurator 9i
Animalelor

Anexa II la Proiect de Hot. - Contract de finanjare nerambursabila din bugetul local al

M.B. a activitalilor nonprofit de interes local

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanjirilor

nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucure9ti, pentru activiti li

nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul:

Protecjia Mediului inconjurator 9i Animalelor.

)

4.

)

5.

Director Executiv Adj.,
Celina Cecilia RUSU

7/;Tntocmit, expert - Alina Mihai /2 ex.-17.05.2021
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