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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia Generala Administrajie 9i Relajia cu CGMB
Direcjia Asisten@ Tehnica 9i Juridica

Serviciul Transparenla Decizionala
Nr. 86485/1 W.06.2022

ANUNT

referitor la varianta Tmbunatititi a proiectului de hotarare privind derularea
proiectului “Bugetare Participativa de Tineret” de citre Centrul de Proiecte

Educa}ionale 9i Sportive Bucure9ti – PROEDUS

Avand Tn vedere adresa nr. 86485/24.06.2022 a Direcjiei Cultura, 'inva+amant
Turism, Tnregistrata la Direcjia Asisten la Tehnica 9i Juridica cu acela9i nr. in aceea9i data,
prin care se transmit modificarile la proiectul de hotarare privind derularea proiectului
“Bugetare Participativi de Tineret” de citre Centrul de Proiecte Educa}ionale 9i
Sportive Bucure9ti - PROEDUS 9i Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparen+a decizionala Tn administra ja publica, republicata 9i modificata, se aduc la
cuno9tin@ publica, modificarile survenite

Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documenta jia de baza, poate fi
consultat:

- pe site-ul P.M.B. – www.pmb.ro, la secjiunea Consiliul General al Municipiului
Bucure9ti/Proiecte supuse dezbaterii publice – Versiune Tmbunata lita a proiectului de
hotarare

- la sediul PMB, B-duI Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Proiectul de act normativ se poate ob jine 9i Tn copie, pe baza de cerere depusa la
Centrul de Informare.

§ef Serviciy7
Nicoleta 9Jdica

’ ..A*7
'intocmit
Expert, Tiberiu Parvu

Bd. Regina Elisabeta nr,/4/codJMal 050013, sector 5. Bucure$, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro



C_-onsi li Ill Clcncral a1 M tlrlici})itlltli BIle tlrc$ti

HOTARARE
privind derularea proiectului „Bugetare Participativa de Tineret” de catre Centrul de Proiecte

Educajionale 9i Sportive Bucure9ti - PROEDUS

Avand in vedere Raportul comun de specialitate al Direcjiei Cultura, invatamant, Turism §i Centrului de Proiecte
Educajionale 9i Spodive Bucure9ti – PRC)EDUS nr. . . ... _ ..._.....,... .., ... . 9i Referatul de aprobare al domnului lonut Aruxandei,

!nsililier general USR
vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General at Municipiului Bucure9ti
Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 294/15.07.2020 privind

probarea organigramei, numarului total de posturi, statului de func;ii 9i regulamentului de organizare si func+ionare ale
Centrului de Proiecte Educatlonale ?i Sportive Bucure9ti - PROEDUS;

Retinand prevederile Hotirarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr
bugetului Municipiului Bucure§ti pentru anul 2022;

in conformitate cu prevederile cuprinse Tn:

151/07.03.2022 privind aprobarea

- Legea nr. 273/2006 privind finan Tele publice locale, cu modificarile 9i compietarile ulterioare
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 9i completarile ulterioare
- Legea educajiei najionale nr. 1/2011, cu modificarite 9i completarile ulterioare,
- Hotararea Guvernului nr. 877/2018 privind Strategia najionala pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030;i
- Legea Tinerilor nr.350/2006, cu toate modificarile §i completarile ulterioare

in terneiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), lit. d) §i IIt. e) 9i art, 139 alin (3) lit. i) din Ordonanta de Urgen@ a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile u+tertoare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI
HOTARA§TE

Art. 1 Se aproba dezvoltarea, organizarea 9i implementarea de catre Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti
- PROEDUS a Programului de Bugetarea Participativa pentru tineret in Municipiul Bucuresti
Art. 2 Bugetul necesar implementarii programului, in valoare de 1, 000 mii lei se regase9te Tn bugetul PROEDUS aprobat
prin HCGMB nr. 151/07.03.2022, la art. 20.30.30;
Art. 3 Prin excep Vie de la art. 6 alin 1 lit a) din regulamentul de Organizare 91 Funcjionare al Centrului de Proiecte EducaTionale
9i Sportive Bucure§ti - PROEDUS, aprobat prin HCGMB nr. 294/15.07.2020, Programul de bugetare participattva pentru
tineret Tn Municipiul Bucure9ti se va adresa tinerilor cu varste Tntre 14-35 ani;
Art. 4 Se aproba regulamentul Programului menjionat la art1 (Anexa 1 ), Tmpreuna cu toate documentele aferente
Art. 5 Centrul de Proiecte Educajionale 91 Sportive Bucure9ti - PROEDUS 91 direcjiile din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului General vor duce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari.

B+luI Regina Elisabeta nr. 47, sector 5. Bucure$i, Romania; tel.: +4021 305 55 00; www.F>mb.ro



Aceasta hotarare a fost adoptata Tn 9edinja

PRE§EDINTE DE §EDINTA

.... a Consiliului General al Mun+cipiului Bucure9ti din data de ..

Secretar General
al Municipiului Bucure9ti

Georgiana ZAM FIR
Bucuresti
Nr

/

J
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REGULAIVIENT
APEL PROIECTE

BUGETARE PARTICIPATIVA PENTRU TINERET TN MUNICIPIUL BUCURESTI
RUNDA 1 - 2022

CONDITll GENERALE
Art.1 Prezentul apel este o iniTiativi a Primiriei Municipiulut Bucure§ti ii se desfa§oara Tn
conformitate cu dispoziliile cuprinse Tn H.C.G.M.B nr..
Art.2 Prezentul apel de susjinere a proiectelor pe care iI lanseaz5 Prim5ria Capitalei – va fi
implementat de Centrul de Proiecte Educajionale ii Sportive Bucure§ti- PROEDUS (denumit Tn cele
ce urmeaz5 PROEDUS), si a fost dezvoltat ca r3spuns la solicit3rile §i nevoile organizajiilor
neguvernamentale sau ale grupurilor informale de tineret la nivel municipal, punand accent pe
activiti;tIe civice ii in beneficiul comunitijii bucure§tene, iar sumele alocate pentru acest apel
sunt incluse Tn bugetul PROEDUS.
Art.3 Prezentut apel contribuie la Tmbunitijirea participirii civice a tineritor Tn viaja locala
prin mecanisme de bugetare participativi la nivelul Municipiului Bucure§ti.
Art.4 Scopul acestui document este de a reglementa cadrul de organizare ji de desfi§urare Tn
bune condilii a concursului de proiecte, precum si de urm3rire a implementirii proiectelor
c6$tigitoare Tn cadrul programului intitulat Bugetare Participativi pentru Tineret in Municipiul
Bucu resti.

Art.5 Bugetul total al apelului de proiecte, pentru anul 2022, este de 900.000 lei, la care se
adauga 100.000 lei pentru diversele cheltuieli Tn ceea ce prive§te vizibilitatea, organizarea §i
derularea apelului. Sumele nealocate/ necheltuite Tn cadrul prezentului apel pot fi
redistribuite ulterior, cu aprobarea Ordonatorului Principal de Credite.
Art.6 Sunt eligibile proiectele depuse de citre organizajii neguvernamentale (echipa de
implementare fiind formati din tineri cu varste cuprinse Tntre 14 §i 35 de ani) sau de c5tre grupuri
informale de tineri (cu cel pulin 3 tineri cu varste cuprinse irttre 14 §i 35 de ani) care vizeaz3 §i au
ca beneficiari directi tinerii bucure§teni. Prin tan3r bucure§tean TnTelegem orice persoan5 cu
varsti cuprins3 Tntre 14 §i 35 ani care are domiciliul pe raza Municipiului Bucure§ti, este
'Fnmatriculat Ia o unitate de Tnvijimant din Bucure9ti sau are angajatorul ’inregistrat pe raza
Municipiului Bucure§ti.
Art.7 Se 'incurajeazi proiectele care aduc o contribu Tie reali prin identificarea unei probleme
publice, proiecte care aduc Tn prim plan aspecte legate de viaTa comunitalii bucure§tene Tn
general. Tematica eligbili pentru acest apel de proiecte vizeazi urm3toarele direc;ii majore:

• Ecosistem de Tineret - 'imbunit3jirea/extinderea ecosistemului de tineret din Bucure§ti:
Tmbunit3jirea/extinderea lucrului cu tinerii, amenajarea spajiilor pentru tineri §i pentru
lucr5tori de tineret, cre§terea numarului de tineri implicaji in voluntariat.
Comunitate - 'infiinjarea/Tntarirea de comuniti Ti de tineri(sau comunitiji formate in jurul
tineritor), in cartiere sau bazate pe interese comune, care si aib5 ca scop sustinerea
reciproc5, cooperarea, 'imputernicirea tinerilor, implicarea lorin via;a comunit5;ii extinse,
oblinerea/Tmbun5tijirea competenlelor.
Recuperare post-pandemie - refacerea/re'intregirea grupyrilor/comunitililor de tineri
afectate de distanTarea provocati de pandemia COVID-19 (grupurile menjionate trebuie
sa aibi obiective comune sau sa aduci un plus de valoare ora§ului prin existenja lor),

•

•

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioad3 mai mica de un an §i sunt
recunoscute Tn contabilttate ca o cheltuia15 totali in momentul achiziltei si dirii Tn func;iune. Valoarea
individuala a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeazi tocmai
pentru faptul c3 sunt recunoscute drept cheltuia13 totali
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneftcit economice in viitor. Acestea sunt
proprietatea instituTiei, care le detine pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele fixe sunt
utilizate deinstitu Tia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumiteservicit. Valoarea
acestora este, de reguli, mai mare de 2500 lei.



abordarea problemelor de sin5tate mintala provocate de pandemie, integrarea tinerilor
vulnerabili afecta li de pandemie
Angajabilitate - informarea/susTinerea tinerilor Tn ciutarea unui Ioc de munc5 sau a unei
oportunitali de educajie utile pentru angajare
Participare - crearea de oportunitaTi pentru participarea §i Tmputernicirea tinerilor Tn
comunitate, atat Tn cartiere, cat §i Tn comunitiji tematice, bazat pe interese/abilita Ii in
domenii precum mediu, s5n3tate, antreprenoriat, arti etc; susjinerea tinerilor Tn
impactarea comunitiTii.
Educajie4nvijare - crearea de oportuniti Ti de Tnv5Tare non formali pentru tineri, dar ii
includerea acestora Tn programele existente
sanitate - ’incurajarea sau sprijinirea unui stil de viaj3 sinatos, cre§terea gradului de
constientizare a factorilor ce afecteaza s3nitatea tinerilor
Arti - suslinerea gi expunerea citre public a tinerilor arti§ti din Bucure§ti

•

•

@

•

e

Art.8 Criteriul de selec;ie este reprezentat de voturile acordate pe platforma dedicat5 de pe site-
ul www.pmb.ro de citre cetilenii tineri (14-35 ani) ai Bucure;tiului. ca§tigitorii vor implementa
proiectele Tn baza unui acord de parteneriat semnat Tntre PROEDUS si O.N.G. sau membrii
grupului informal. Votul va fi organizat de c5tre Direc Title de specialitate din cadrul Primiriei
Municipiului Bucure§ti.

/

;

CRITERll DE ELIGIBILITATE
Art.9 Se consideri eligibile pentru acest program organizajiile/ asociajiile/ fundaliile/ federatiile
fara scop lucrativ, ’infiin;ate legal conform O.G. nr. 26/ 2000 sau conform Legii 21/ 1924 cu
modific5rile §i completirile ulterioare. Se vor considera valide doar proiectele care au ca
beneficiari direcji tinerii bucure§teni ii vorTndeplini urmitoarele criterii:
i) sunt organiza iii apolitice §i neafiliate Tn vreun feI activitalilor de orice natura a partidelor
politice;
ii) potrivit obiectivelor declarate Tn actul constitutiv/ statutul organizajiilor, desf3§oari activit3ti
in beneficiul comunititii;
iii) organizaTiile care sunt independente de guvern ii alte autorit5 Ti locale, regionale gi
nationalel;
Art.10 Se consideri eligibile pentru acest program grupurile informale, formate din cel pujin 3
persoane Tn cadrul prezentului proiect. Pentru apticanTii minori va semna tutorele legal.
Art.11 Sunt considerate eligibile doar acele proiecte care au ca grup Tinti comunitatea
tinerilor bucuresteni
Art.12 O comisie mixt5 formati din 3 membri va nota pro}ectele cu aclmis/ respins Tn vederea
publicirii lor pentru selecTia (votul) finali. Comisia se va pronunTa asupra aspectelor de
legalitate ii Tntocmire conforrni a cererii de susjinere a proiectului. Comisia va fi formati din:

a) 2 membrii din cadrul PROEDUS
b) 1 reprezentant desemnat de Primarul General al Municipiului Bucure§ti.

J

J

1 Prin organizaTii independente seinjelege ci organizajiile solicitante nu au primtt cu titlu gratuit de la
autoriti Tile de stat bunuri mobile sau imobile ii/ sau nu au mai mult de 25% din membrii Consiliului Director
sau ai Adunirii Generale institu;ii §t/ sau angaja Ti sau reprezentanTi fizici ai acestora
* Obiecteie de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioad3 mai mica de un an §i sunt
recunoscute in contabilitate ca o cheltuiali totali Tn momentul achizitiei si d3rii in functiune. Valoarea
tndividuali a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeazi tocmai
pentru faptul ci sunt recunoscute drept cheltuiali totali.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea sunt
proprietatea institujiei, care le detine pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele fixe sunt
utilizate deinstitulia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de reguli, mai mare de 2500 lei.



PROIECTE CARE NU POT FI SUSTINUTE iN CADRUL PREZENTULUI APEL
Art.13 Sunt declarate neeligibile Tn cadrut prezentului apel urmatoarele entiti Ii: persoanele fizice
(neasociate unui grup informal), partidele/ asociaTiile/ fundajiile politice sau organiza Title de
tineret ale acestora, partenerii sociali (sindicate ii patronate), cooperative distribuitoare de profit,
organizajiile care au litigii, se afli Tn faliment sau sunt in stare de lichidare ori au conturile blocate
printr-o hot5rare judecitoreasca.
Art.14 Sunt declarate respinse proiectele care Tncurajepz3 discriminarea participanTilor sau a
grupului !inta, pe considerente de sex, ras5, najionalitate, statut social, convingeri religioase,
orientare sexuali, status medical, etc.; sau proiectele care impun apartenenja participanjilor Ia o
anumita ideologie. De asemenea, se declara neeligibile proiectele care fac propaganda politici,
religioas3 sau entitililor economice.
Art.15 Sunt declarate respinse proiectele care au ca scop acoperirea cheltuielitor aferente unor
activit5Ti deja implementate de c3tre organiza;ia aplicanta, in cadrul altor proiecte sau iniliative,
chiar daca corespund obiectivelor prezentei scheme de susjinere.
Art.16 Sunt declarate respinse proiectele sau costurile care prevad:
• oferirea de burse individuale;
• subvenjii sau Tmprumuturi;
• c513torii de studiu;
• taxe pentru participarea la diferite concursuri/ competi;ii de orice natura;
• abonamente de teIefonie/ internet/ TV;
• achizilionarea de mijloace de transport de orice natura;
• acordarea de ajutoare bine§ti;
• costuri administrative – chirii pentru sedii proprii, 'incilzire, api, energie electrici, ’intre}inere

Si reparaTil;
servicii de salubritate;
articole deja finanjate printr-o alta finanTare de orice natura;
servicii de masa sau coffee-break;

• decontarea transportului;
• achizi Tia de bunuri de inventar §i/sau mijloade fixe
Art.17 Costurile el}gibile din cadrul propunerii de proiect trebuie si fie destinate exclusiv
pentru realizarea proiectulu}, sa fie prevazute Tn proiect, si urmireasc3 utilizarea eficienti a
banilor, precum §i raportul optim cost-eficienTi §i si fie efectuate Tn perioada de
implernentare a proiectului. Nu sunt eligibile obiectele de inventar* §i mijloacele fixe*+

•

e

•

CATEGORII DE PROIECTE, ACTIVITATI Sl COSTURI ELIGIBILE
Art.18 Cheltuielile ce pot fi acoperite de prezentul apel sunt urmatoarele:
(1) Cheltuieli pentru resurse umane – ex: onorariile formatorilor sau consilierilor, cheltuieli

pentru consultanTi, remunerajiile autorilor materialelor promoTionale, ale fotografilor,
cameramanilor sau graficienilor. Cheltuielile propuse trebuie si reflecte anvergura §i
complexitated activitiTii depuse, tar acestea trebuie exprimate Tn cuantumuri brute.
Com isia mixti de analizi va putea solicita justificarea unor remunera;ii/ onorarii propuse,
cat §i de a le renegocia, in urma sesizirii unor inadvertenTe Tntre cuantumul acestora §i
activitatea depus5.

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioadi mai mica de un an 51 sunt
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiala totali Tn momentul achizitiei si darii in functiune. Valoarea
individuali a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de tnventar nu se amortizeazi tocmai
pentru faptul c5 sunt recunoscute drept cheltuiali totali
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficti economice in viitor. Acestea sunt
proprietatea instltuTiei, care le detine pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele fixe sunt
ut}lizate deinstituTia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicit. Valoarea
acestora este, de regu15, mai mare de 2500 lei.



(2) PROEDUS poate ?ncheia un contract de consulanli sau de prestare de servicii cu un
responsabil de proiect desemnat de aplicant. Acest responsabil va fi o persoana fizici care
va participa la implementarea proiectului ca;tigator din cadrul apelului Bugetare
Participativi de Tineret Tn Municipiul Bucure;ti. Prin resposnabil de proiect se inlelege
persoana care oferi informatit §i contribuie ta implementarea proiectului conform cererii
de proiect. Pentru a fi eligibi15, aceasti cheltuiali va fi cuprinsi Tn formular/ cererea de
prolect .

(3) Cheltuieli cu prestiri de servicii - ex: tipirirea materialelor promojionale si a altor
materiale necesare inilierii, implementirii Pi evalu3rii proiectului; achizi Tia de bunuri
consumabile; Tnchirierea echipamentelor necesare bunei desfi§uriri a proiectului;
Tnchirierea spaTiilor necesare desfi§uririi proiectului. Aceste cheltuieli trebuie exprimate
in cuantumuri brute (cu TVA indus).

(4) Pot si constitute cofinanlari urm3toarele categorii:
a. eontributii proprii ale organizaliilor aplicante ii partenere – ex: punerea la dispozi Tie

a unor spaTii sau bunuri;
b. Sponsorizari sau dorIajii in condiliile legii;
c. Contribulii benevole ale unor persoane fizice sau juridice, constand Tn bunuri §i/sau

servlcll;
d. Diverse

Art.19 Proiectele din cadrul prezentutui apel nu vor putea solicita beneficiarilor direcTi taxe,
indiferent de natura acestora;
Art.20 PROEDUS va accepta numai acele cheltuieli care nu contravin reglementirilor legale;

BUGETULALOCAT APELULUI DE PROIECTE Sl TERMENELE
Art.21 PROEDUS oferi pentru prezentul apel de finanjare un cunatum total de 900.000 lei.
Suma se va Tmp3rTi Tn cadrul microgranturilor prezentului apel.
Art.22 in cadrul apelului de susTinere a proiectelor vor exista urm5toarele cateRorii de
aplicanTi §i limite buRetare:

Valoare minima i Valoare maxima micrograntCategorie Aplicant
microgra nt

Organizajii nbguvernamentale id.000 lei2.500 lei

10.000 leit

3 persoane)

Art.23 Fiecare entitate eligibili poate primi maximum 3 microgranturi, prin completarea de
cereri distincte de apI icare. Evaluarea acestor cereri se va realiza separat, neexistand vreo
conexiune sau legituri Tntre acestea.
Art.24 Proiectele vor fi admise pani la epuizarea fondurilor, in ordinea descrescitoare a
voturilor obtinute
Art.25 Proiectete vor fi evaluate in doua etape:

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioadi mai mica de un an §i sunt
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiala totali Tn momentul achizitiei si d5rii Tn functiune. Valoarea
individuali a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeazi tocmai
pentru faptul c3 sunt recunoscute drept cheltuiala tota13. ./
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea sunt J, ' ,a
proprietatea instituliei, care le dettne pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele fixe sunt /
utilizate deinstituTia respetiva perltru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea ‘
acestora este, de reguli, rnai mare de 2500 lei. ,



a) printr-o evaluare administrativi preliminari a unei comisii mixte stabilite care verifici
eligibilitatea cheltuielilor, conformitatea proiectului cu regulile actualului regulament.
in aceasti etapa proiectele vor fi notate cu admis/respins
SI

b) o etapi de vet pe site-ul www.F)mb.ro in cadrul unei platforme dedicate.
Art.26 Achiziliile resurselor materiale sau contractarea resurselor umane, precum §i a serviciilor
necesa re implementirii proiectelor c6§tigitoare, se vor efectua de c3tre PROEDUS §i vor fi livrate
organizajiilor, conform nevoilor consemnate Tn necesarul de resurse materiate sau umane pentru
implementare, dupi data semnarii acordului de parteneriat.
Art.27 in cazul nerespectarii prezentului regulament sau aTnregistrarii incorecte a unorcheltuieli,
comisia mixt5 va putea opera modific3ri asupra bugetelor proiectelor pe care le analizeaz3
administrativ, pe fondul unor motive de legalitate ii/ sau fiscal -administrative. Modific5rile
vor fi comunicate citre persoana de contact previzuti Tn formularul de aplicare §i vor fi
Tntemeiatejuridic §i/ sau fiscal-administrativ, in funcTie de caz, cu indicarea cadrului normativ
aplicabil, care face necesari respectiva coreclie. Daci aplicantut accepti noul buget, proiectul
va fi transmis spre vot. in cazul Tn care acesta nu este de acord cu noua grila bugetari,
proiectul este declarat neeligibil.

CALENDARUL APELULUI BUGETARE PARTICIPATIVA PENTRU TINERET TN BUCURESTI
ETAPA } PERIOADA
nc
Consultari/13muriri
e d
3.Perioadi lansare apel depunere aplica
4.Perioadi evaluarea
5. Solicitariri lamuriri/ actualiziri file
6.Informare aplicanTi status r
(admis/respins)
7.Perioadi vd
dedicati
8. Comunicare rezml

b.Perioadi –---- contractare/
documentaTie implementare
10. Perioadi implementare proiecte

prolecte pe platformi 30 zile

/

2 zile

10 zileserrlnare

90 de zile, dar nu mai tarziu de 10 decembrie
anul curent al apelului
10 zile, dar nu mai tarziu de 10 decembrie-
anul curent al apelului

11. Raportare §i Tncheiere ap81 2022

Art.28 Apelul de proiecte se va publica conform calendarului stabilit §i publicat pe canalele de
comunicare. AplicaTia se va completa online pe site-ul w',',':,u be_dos. rd w._u.nEWs! an la
sectiunea dedicati.

* Obiectele de inventar sunt bunurt (active circulante) utiltzate pentru o perioadi mai mica de un an ii sunt
recunoscute Tn contabtlitate ca o cheltuiali tota15 Tn momentul achizitiei si dirii Tn functiune. Valoarea
indtviduali a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeazi tocmai

pentru faptul c3 sunt recunoscute drept cheltuiala totali
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobiltzari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea sunt , '‘
proprietatea instituliei, care le detine pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele ftxe sunt k / "
uttlizate deinstitu Tia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servictt. Valoarea
acestora este, de reguli, mai mare de 2500 lei. .



Art.29 Beneficiarii apelului pot solicita Tntalniri de consultare/limurire cu reprezentanjii
PREODUS. Tntalnirile se vor putea realiza fizic sau online, stabilindu-se de comun acord o zi si
un interval orar pentru consultare, conform perioadei din tabelul de mai sus.
Art.30 PROEDUS, ca responsabil de program, va putea derula webinarii generale de
prezentare ii informare asupra prezentului apel de proiecte. Webinarele vor avea in medie o
durat3 de lh30 min §i se vor putea derula de doui ori pe siptimana.
Art.31 Dup3 expirarea perioadei de depunere a proiectelor, comisia mixt3 va analiza
administrativ proiectele. Comisia de analizi mixti va putea solicita Tn caz de nevoie completiri
sau 15muriri yi ulterior va declara proiectele admise/respinse. Comisia de analiza mlxti nu va
analiza conjinutut, obiectivele sau scopul proiectului, ci doar criteriile administrative.
Art.32 PROEDUS va transmite un email care va anunja statusul proiectului ii perioada de
'incepere efectiv5 a votului pe platforma dedicati de pe site-ul \N\N\N o roe(. I ;,is,ro
Art.33 Proiectele vor putea fi votate de cetalenii cu varsta Tntre 14 $i 35 de ani ai Municipiului
Bucure§ti pe o perioad3 de 30 de zile. Fiecare cetilean poate vota maximum 5 proiecte.
Proiectele cu cele mai multe voturi vor fi dectarate ca§tigitoare Tn limita bugetului aprobat
pentru acest apel. Pentru asigurarea inclusivitiTii, vor fi acordate minimum 3 premii - finantiri
ale grupurilor informale de elevi.
Art.34 PROEDUS va informa aplican;ii despre rezultatul voturilor ii Ti va invita pe ca§tigitori
la semnarea documentajiilor ce vor permite implementarea proiectelor. Documenta Tia de
implementare va cuprinde: acordul de susjinere al proiectului/ acordut de colaborare, copi
dupi certificatul de Tnregistrare fiscali sau copii dupi cartea de identitate a reprezentanjilor
grupului informal, extrase de cont bancar ale titularilor de cont (daci este cazul), modelul de
formular de fedback, listele de prezenT3.
Art.35 Proiectele se vor implementa Tn perioada stipulati Tn calendarul afi§at pe site-ul
WWWLP. Ijl_ed_ux..I.Q §i y(,TV(.p ni b. ro .

Art. 36 Beneficiarii vor completa un formular de feedback al proiectului Tn termen de 10 de
zile de la data ultimei activitiji din proiect, dar nu mai tarziu de 10 decembrie 2022.
Art.36 Prin aplicaTie se injelege formularul de aplicaTie, declarajia de onoare semnata de
reprezentatul legal al organizaliei, documentele de identificare a persoanei si orice alte
justificative. Documentele vor fi completate 9i trimise prin formularul online c5tre PROEDUS.
Art.37 Contestajiile nu sunt admise. Criteriul final de ca§tig reprezinti numirul de voturi
primite de catre un proiect, in ordine descrescitoare, in timita bugetului alocat pentru apel.
DISPOZITll FINALE SI STRANZITORII
Art.38 Proiectele pot fi organizate §i implementate ;i in parteneriat cu atte organiza;ii.
Inscrierea ca partener Tn proiectul depus de o alta organizaTie, nu-i anuleazi dreptul acestuia
de a depune un proiect propriu. Aplicantul/ partenerul poate fi remunerat Tn maximum 3
proiecte, indiferent de calitatea acestuia. Daci aceasti prevedere nu este respectati, comisia
mixti va solicita aplicantului ii partenerului conformarea cu prezentul regutament. in caz
contrar, toate proiectele depuse de ace§tia vor fi respinse.
Art.39 Eligibilitatea persoanelor din grupul Tint5 care participa la activiti;ile din proiect se va
dovedi prin semnarea unor liste de prezenTi care vor con jine numele §i prenumele, date de
contact (num5r de telefon ii adresi de mail), semnatura precum §i alte documente justificative

/
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* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circutante) utillzate pentru o perioad5 mai mica de un an si sunt
recunoscute Tn contabilttate ca o cheltuia13 totali Tn momentul achizitiei si dirii Tn functiune. Valoarea
individua15 a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeaz5 tocma
pentru faptul ci sunt recunoscute drept cheltuia15 totali
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea sunt
proprietatea instituTiei, care le detine pentru un interval de timp mai rnare de un an. Mijloacele ftxe sunt
utilizate deinstitujia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de reguli, mat mare de 2500 lei.
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dac3 este cazul, ata§ate listei de prezenji a activitiTii Ia care a participat. Tn cazul Tn care aceea§i
persoani participi Ia mai multe activitiji, aceasta va semna de fiecare data lista participanjilor.
Art.40 Semn5turile electronice- certificate de un organism in acest sens sunt vatabite §i
recunoscute, conform legislaliei Tn vigoare
Art.41 PROEDUS, prin personalul propriu/ colaboratori sau voluntari, va putea participa la
activiti Tile din cadrul proiectului f5r3 a interveni asupra deru15rii acestora. Prezen Ta personalulu
PROEDUS/ colaboratorilor sau a voluntarilor se va confirma printr-o fi§a distincta de prezen Ti
Art.42 Toate mesajele publice de promovare ale proiectutui, identitatea vizua13 a PMB, CGMB §i
PROEDUS, precum ii a prezentului program Bugetare participativa pentru tineret Tn Bucure§ti, vor
fi prezente pe toate materialele promoTionale ale proiectului, pozijionate la vedere. Prin
identitate vizuali se injelege sigla oficiala a celor trei entit5 Ti ii a proiectului, prezentate Tn acest
ghid de aplicare.
Art.43 Prezentul regulament se poate modifica Tn baza unei Hotirari a consiliului General al
Municipiului Bucure§ti pentru continuitatea sa. Toate modific5rile §i completirile ulterioare vor fi
publicate pe site-ul v.'n w .Pl c>ecIus.! o, VI \'I\ v . prc>edu a:E §i pe orice alte canale de promovare

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circutante) uttlizate pentru o perioadi mai mica de un an $i sunt
recunoscute in contabilitate ca o cheltuiali totali Tn mornentul achizitiei si dirii Tn functiune. Valoarea
individuali a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeazi tocmai

pentru faptul ci sunt recunoscute drept cheltuiali tota15
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobtlizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea sunt
proprietatea institujiei, care le detine pentru un interval de timp mai mare de un an. Mkjloacele fixe sunt
utilizate deinstitu lia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de reguli, mai mare de 2500 lei. ‘



Anexa I la Regulamentul cadru Bugetare participativi de tineret Tn Bucure;ti

Declaratie de onoare

Subsemnatul. . . . . .,.,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .....domiciliat Tn localitatea . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . .

..............................,...,........... judejul. . . . . . . . ................strada. . . . . . ...... . . . . . . . . .... nr. . . . . . . .. hl

..... ..sc. . ....... identit'icat prin C.I seria ... ..... nr. .... ... .. .. ... eliberat de

...,.,. .. ....... .. ... .. . .. . ... 1a data de ,.. ... ...... .. . .. .. in calitate de reprezentant legal al

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......, .. . . . . . . .. . ... ... declar ca informatiile prezente Tn dosarul de aplica}ie
sunt adecvate $i conforme cu toate normele legislative in vigoare.
Cunoscand dispoziTiilc articolului 326 di Nou! Cod Penal cu privire la falsul in declara Iii, declar
pe proprie raspundere ca:

! Toate informaliile din acest formular imi sunt cunoscute $i nu fac abatere de la legislaTia in
vlgoare=
r ! Aplica Tia indepline§te toate condiliile pe care organizatorul le-a prezentat in regulamentul
de aplicare;
I ! Organizalia/ grupul pe care o/il repmzint va indeplini to,Ite masurile pentru buna derulare a
proiectului in timpul stabiIit pentru tlecare etapa a proiectului. In caz contrar. proiectul Hind
suspendat.
1'- 1 Prezenta propunere de proiect nu d {'ost §i nu este prevazut ti Tntr-un contract de finanlare
locala. regional& nalionala sau europeana in aceea§i forma. program §i structura.

OrganizaTia/ Grupul pe care o/il reprezint va investi resursele oblinute in realizare
proiectului, tar bugetul ob;inut va fi utilizat conform grilei bugetare.
[ N icio a ctivitate prezenta Tn aceasta propunere dc p roiect nu va a veil sc op/ misiune partidic£I.
_ i Toate datele cuprinse in prezentul formular sunt autentice si toate sursele de infonnare au
fost indicate corect §i complet. Certific de asemenea ca nu am utilizat pasaje sau formulari
prezente Tn alte propuneri de proiect sau care pot tl regasite Tn orice alte surse.
._ in momentul de fa{a organiza jia nu este subiect al unei penalitaTi administrative §i nu este
implicata Tn acjiuni de frauda. corup lie sau orice ac}iune cc ii pericliteaza integritatea.
I Pan calitatea de reprezentant legal al organiza}iei sunt dispus si ofer acces liber
responsabililor din cadrul PMB sau oricarei subordonate pentru orice acjiune de lamurire.
monitorizare sau evaluare care vizeaz ir strict proiectul anat Tn derulare.
Prin cele declarate ma fac direct responsabil de monitorizarea interna a proiectului §i ma oblig
ca pe parcursul derularii acestuia sa nu direct responsdbil dc evcnimentelc/ activita Tile
intreprinse

M)&nume rebrezentant legal al
grupului/ organizajiei
Cod Numeric Personal

Serie si Nulnar Act de Identitate / Serie
Pa§aport
Locul semnirii prezentei declara{ii

Ms M
Stampila (Op+ional)
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Anexa 2 - Formular de aplicajie.
Acesta va putea fi transpus de citre PROEDUS intr-o platforma de Tnscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.
-FORMULAR DE APLICATIE-

Apel deschis Tn perioada
Bugetare Participativi pentru Tineret

Numele organizaliei /
Grupului Informal

Numele reprezentantului legal

Telefon Reprezentant Legal

Adresa de corespondenji

Cod Unic de Inregistrare / CNP
(al reprezentatului desemnat)

Telefon

E-mail corespondenji

Website (daci esM
Responsabil/ Persoani de
contact

Denumirea proiectului

b8;ioada propusi pentru
implementare

Categoria pentru care se
aplici

Critel

Organizalie Neguvernamentali
Grup Informal

Grup format din elevi

A. Descrierea organiza!:iei aplicante
1. Scurti descriere a organizaTiei/ grupului informal

2. Care este misiunea/ viziunea organizajiei sau grupului informal?



Anexa 2 - Formular de aplicalie.
Acesta va putea fi transpus de citre PROEDUS Tntr-o platformi de Tnscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.

3. Care este echipa de implementare a proiectului ? Vi rugim si oferili o scurta descriere a
fiecirui membru din echipi.

B. Descrierea propunerii de proiect
1. Descrieli problema/ provocarea pe care organiza Tia/ grupul informal dore§te si o rezolve

prin acest proiect.

2. Scopul §i obiectivele proiectului

3. Care este retevanja unui asemenea proiect (ce plus valoare aduce acesta comunit31ii)?

4. DescrieTi amplu grupul !inti implicat Tn proiect Cum se va menjine rela Tia cu grupul !inti
in vederea sustenabilitilii proiectului?



Anexa 2 – Formular de aplicajie.
Acesta va putea fi transpus de citre PROEDUS intr-o platformi de Tnscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.

5. Cum se va asigura balanja de gen in cadrul proiectului? Aveli implicate in grupul !tnti
persoane cu dificultili de adaptare? Daca DA, explicati succint rolul acestora Tn protect.

6. Care sunt activitilile planificate pentru proiect? Vi rugam si le descrieli succint.

7. Care sunt rezultatele a§teptate Tn urma realizirii proiectului?

,/
L/3

/

8, Care este impactul proiectului la nivel de comunitate?

9. Care sunt modalitaTile prin care asigura Ti vizibilitatea §i diseminarea evenimentelor din
cad rut proiectului



Anexa 2 – Formular de aplicajie.
Acesta va putea fi transpus de citre PROEDUS Tntr-o platformi de inscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.

10. Vi rugam si realiza Ti un scurt rezumat al proiectului.

C. Necesar de resurse umane §i materiale pentru implementarea
proiectului

Tip cheltuieli Unitali I Cost Cost
estimat/ total
unitate

Soticitat Contribu lie I Observa Iii
Proedus ! proprie

4
L

/‘



Anexa 2 - Formular de aplica jie.
Acesta va putea fi transpus de citre PROEDUS Tntr-o platformi de Tnscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.

TOTAL

Noti: formularul va fi digitalizat Tn cadrul unei platforme online.
Se vor putea opera modificiri minore, dar firi a schimba structura generali a
condiliilor prezentate.

/’



Anexa 3 – Model Formular Feedback Proiect
Prezentul formular va fi incarcat intr-o platformi online. Se vor putea opera mici

modificiri ale formularului.

Formular Evaluare Proiect

1. Prezentare generali a rezultatelor:

e Care au fost punctele forte ale proiectului, dar cele slabe? Explicaji.

e Daca este aplicabil, descrieti reatizarile care v-au dep5$it a§teptirile.

2. Impact:

• Descrie Ti impactul proiectului vostru asupra comunitalii/grupului !inta,
raportat la nevoile sociale pe care le-aji adresat.

• Descrie{i competenjele (abilit51i, cuno§tin Ie, atitudini, comportamente)
oblinute de catre membrii echipei. Sunt acestea aliniate cu a§teptirile de la
Tnceputul proiectului? Daca nu, explicaTi.

3. Managementul Proiectului:

• DescrieTi problemele/dificultalile pe care le-aji Tnt6mpinat Tn timpul
implementarii proiectului §i ce solulii aji aplicat.

• Cum a participat fiecare membru al echipei la activitatile din cadrul
proiectului? Daji exemple concrete.

• Ce activitali aji desfa§urat pentru a evalua masura Tn care proiectut vostru a
mpactat grupul !inta? Cum vi masura Ti succesul?

• Ce rezultate ale proiectului vostru merita si fte Tmp5rti site cu restul
comunitalii? Descrie Ti activitilile desfa$urate pentru diseminarea rezultatelor gi
concluziilor, precum si grupul !inta al disemin5rii

C

/



Anexa 3 – Model Formular Feedback Proiect
Prezentul formular va fi incarcat intr-o platforma online. Se vor putea opera mici

modificiri ale formularului.
Planuri de viitor ;i sugestii:

Pt5nui Ti sa participaji si la runda din 2023 a bugetirii participative pentru
tineret din Municipiul Bucure§ti?

OferiTi sugestii sau orice comentarii care considerati ci vor ajuta Prirnaria
Municipiului Bucure sti sa ’imbunitajeasca acest program.

Nu v-am Tntrebat, Tnsa doriti sa ne comunicati

4.

e

e

•

I
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REFERAT DE APROBARE
privind derularea proiectului „Bugetare Participativa de Tineret” de catre

Centrul de Proiecte Educajionale 9i Sportive Bucure9ti - PROEDUS

Conform legii 350/2006, art, 4, lit. c) gi d), autorit51ile statului au obligajia
de a Tntreprinde activit3ji cu scopul sporirii gradului de participare a tinerilor
la viaja public3 §i 'incurajarea acestora Tn vederea asum3rii responsabitit3jilor
individuale sau de grup, precum 9i sprijinirea gi indrumearea tinerilor Tn
vederea particip3rii active a acestora Ia viaja economici, educa[iona13 §i
cultura13 a !3rii.

Conform legii 350/2006, art. 28, Consiliile judejene 9i Consiliul General al
Municipiului Bucure9ti, precum §i consiliile locale ale municipiilor re§edinji de
judeT constituie anual, in cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activit3jilor
de tineret. Este astfel identificat5 obliga Via Consiliului General al Municipiului
Bucure§ti de a aloca anual sume necesare desf3§ur5rii activit3jilor pentru
tineret

2022 este anut european al tineretului, un an in care fiecare autoritate
centra13 sau loca13 din Uniunea EuropeanS trebuie si reevalueze felul Tn care
prive9te tinerii gi investirea resurselor Tn ace§tia. Bucure;ti este un pol de
atrac[ie pentru tinerii romani, cu toate condi[iile necesare pentru a deveni un
hub al inovajiei, artei §i culturii tinere.

Conform celor expuse mai sus, este justificat3 nevoia implement3rii de
proiecte care sS stimuleze participarea tinerilor bucure§teni Ia viaji
comunitijii. Tinerii trebuie implica Ti, atat Tn deciziile legate de cheltuirea
fondurilor pub lice, precum 9i Tn implementarea proiectelor prim3riei. Prim5ria
trebuie si se apropie de comunitatea tinerilor din Bucure§ti pentru a dezvolta
o rela Tie bazat5 pe Tncredere ;i cooperare, susjinerea voin;ei tinerilor de a-§i
impacta comunitatea 91 crearea spiritului comunitar Tn randul acestora.

Vi propun astfel spre dezbatere ;i aprobare proiectul '*Bugetare Participativ3
pentru tineret Bucure§ti", proiect prin care Prim3ria Municipiului Bucure9ti
prin Centrul de Proiecte Educajionale 9i Sportive(PROEDUS) si ofere o formS
simplificat3 de finajare catre ONGuri de 9i pentru tineret, precum gi grupuri



informale de tineri sub form5 de micro granturi cu scopul susjinerii
proiectelor acestora, ’in baza regulamentului de organizare ata§at.

Tinerii bucure§teni vor propune, vor vota 9i vor implementa proiectele
ca§tigitoare. Orice ONG de Pi pentru tineret sau orice grup informal format
din minim 3 tineri va putea propune proiecte conforrn regulamentului de
organizare 9i pe baza formularului de inscriere ata9at. Proiectele propuse vor
putea fi votate de c3tre toli tinerii bucure§teni, iar ca§tigitorii votului T§i vor
implementa proiectele, in colaborare cu Centrul de Proiecte Educa;ionale §i
Sport:ive.

Initiator,
lonut Aruxandei
Consilier General USR

M
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PRI iMARiA MUNiCiPIULUI BUCURE§TI
Direcjia Cultur5, Trtva{amant, Turism

:F.':f£!PF};FZ;-A/ TF TI
RAPORT DE SPECIALITATE

prlvlnd derularea proiectului „Bugetare Participativa de Tineret“ de catre Centrul de
Proiecte Educajionale 9i Sponive Bucure§ti - PROEDUS

Ca urmare a Tnregistrarii la Direc jia Cultura, Invatamant, Turism a proiectului “Bugeta re
Panicipativa de Tineret”, inijiat de catre domnul consilier CGMB lonu! Aruxandei, Tnregistrat cu nr.
31593/01.04.2022 9i nr. 86432/24.06.2022, precum §i avand Tn vedere prevederile art.136, alin.(3),
lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modif}carile si
cornpletarile ulterioare, potrivit carora compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate ai primarului le revine responsabilitatea de a analiza §i Tntocmi rapoartele de
specialitate pentru proiectele de hot5rari, Direc[ia Cultura, Tnval6mant, Turism a procedat la
analiza proiectului de hotarare Pi a referatului de aprobare, raportat la domeniul siu de activitate si
a procedat la redactarea prezentului instrument de motivare. De asemenea la redactarea
prezentului raport de specialitate s-a !inut cont 9i de propunerile societa;ii civile transmise in urma
aducerii la cuno9tinji publica §i consult6rii cetajenilor Tn condijiile Legii nr, 52/21.01.2003 privind
transparenTa decizionala Tn administra Tia publica, republicata, cu modific5rile §i completarile
ulterioa re

Bugetarea participativa reprezint5 un proces prin care cetajenii decid sau contI-ibuie la
luarea deciziei cu privire la destinajia unei parTi a resurselor publice la nivel local

Implica participarea activ5 a mernbrilor comunitat ii in procesele deliberatIve cu roI de luare
a deciziei si in implementarea deciziei, pentru asigurarea unei dezvoltari durabile, prin stimularea
formelor de auto-organizare a comunitalii locale in contexte care sa faca transparent modul de
funcjionare a administrajiei locale 9i perfecjionarea formelor de control democratic al institujiilor
publice

Astfel, cetatenii/societatea civila stabtlesc care sunt prioritajIIe, promovand proiecte pe care
le considera utile si oportune pentru Bucure9ti, conform domeniilor de competenji ate
Municipalitalii. in mod concret, bugetarea participativa reprezinta un instrument de dialog facil Tntre
autoritali §i comunitate, ce are drept scop modernizarea 9i responsabilizarea administl-atiei publice
locale

Prin aprobarea unui Regulament privind Bugetarea Participativa pentru Tinetet in
Municipiul Bucuresti urmeaza a fi stabilit cadrul general de organizare $i desfa$urare in bune
condijii a concursului de proiecte, precum 91 de urmarire a implementarii proiectelOF ca9tlgatoare

Bd. Regina Ellsabeta nr. 47. cod po$taI 050013. sector 5. Bucure$h. Ronlanla

Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro

9001 • ISO



Vor f1 declarate eligibile proiectele depuse de catre organizajii neguvernamentale (echipa
de implementare Hind formata din tineri cu varste cuprinse Tntre 14 si 35 de ani) sau de catre
grupuri informale de tineri (cu cel putin 3 tineri cu varste cuprinse Tntre 14 9i 35 de ani) care
vlzeaza 9i au ca beneficiari direcji tinerii bucure9teni. Prin tanar bucurestean se intelege oric...e

persoana cu varsta cuprinsa Tntre 14 9i 35 ani care are domiciliul pe raza Municipiului Bucuresti,
este lnmatriculat Ia o unitate de Tnvatamant din Bucure§ti sau are angajatorul inregistrat pe raza
Municipiului Bucure§ti.

Bugetul total al apelului de proiecte, pentru anul 2022, este de 900.000 lei, la care se
adauga 100.000 lei pentru diversele cheltuieli Tn ceea ce prive9te vizibilitatea, organizarea si
derularea apelulul

In cadrul apeiului de susjinere a proiectelor vor exista urmatoarele categorii de aplicanti si
limite bugetare:

Categorie Aplicant Valoare r
m icrog rant microgrant

Organizatii neguverr 2_500 lei 10.000 lei

Ola 10.000 lei
3 persoane)

maxima

Se Tncurajeaza proiectele care aduc o contributie reala prin identificarea unei probleme
publice, proiecte care aduc Tn prim plan aspecte legate de viaja comunita iii bucure§tene Tn
general. Tematica eligibila pentru acest apel de proiecte vizeaza urmatoarele direcTii majore:

Ecosistem de Tineret - Tmbunatatirea/extinderea ecosistemului de tineret din
Bucure§ti: Tmbunatalirea/extinderea lucrului cu tinerii, amenajarea spatiilor pentru tineri 9i pentru
lucratori de tineret, cre9terea numarului de tineri irnplica Ti in voluntariat.

: I Comunitate - Tnfiinjarea/Tntarirea de comunitati de tineri(sau comunitali formate in
jurul tinerilor), in cartiere sau bazate pe interese comune, care sa aiba ca scop susjinerea
reciproci, cooperarea, Tmputernicirea tinerilor, implicarea lor Tn viaja comunitatii extinse,
objinerea/imbunatalirea competenjelor.

,-– Recuperare post-pandemie - refacerea/reTntregirea grupurilor/comunitalilor de tineri
afectate de distantarea provocati de pandemia COVID-19 (grupurile menjionate trebuie sa aiba
obiective (,omune sau sa aduca un plus de valoare ora9ului prin existenja lor), abordarea
problemelor de sanatate mintala provocate de pandemie, integrarea tinerilor vulnerabili afectaji de
pandemie

I Angajabilitate - informarea/susjinerea tinerllor in cautarea unui Ioc de munca sau a
unei oportunitali de educajie utile pentru angajare

U Participare - crearea de oportunitali pentru participarea 9i Tmputernicirea tinerllor Tn
c,omunitate, atat Tn (,artiere, cat si in comunitati tematice, bazat pe interese/abilitali in domenii
precum mediu, sanatate, antreprenoriat, arta etc; susjinerea tinerilor in impactarea comunitat11.

I Educatie/Tnvatare - crearea de oportunitati de Tnvajare non formala pentru tineri, dar
si includerea acestora Tn programele existente

sanatate - Tncurajarea sau sprijinirea unui stil de viala sanatos, cre9terea gradului
de constientizare a factorilor ce afecteaza sanatatea tinerilor

Arta - sustinerea 91 expunerea catre public a tinerilor artigti din Bucure9ti

(.-,alendarul apelului bugetare participativa pentru tineret Tn Bucure§ti este:
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ETAPA PERIOADA

14 zile1- Publicare apel si perioada
Consultari/15muriri

2. Perioada Webinarii

30 zile

15 zile

15 zile

3 zile
(admis/respins)

7.Perioad6 vot proiecte pe platformi
dedicata

30 zile

8. Comunicare rezultate vot 2 zile

10 zile9.Perioad5 contractare/ semnare
docurnenta Tie implementare

10. Perioada r 90 de zile, dar nu mai tarziu de 10 decembrie
anul curent al apelului

11. Raportare 9i incheiere apel 2022 10 zile, dar nu mai tarziu de 10 decembriem
curent al apelutui

Proiectele vor fi evaluate in doui etape:

a) printr-o evaluare administrativa preliminara a unei comisii de evaluare care verifica eligibilitatea
cheltuielilor, conformitatea proiectului cu regulile actualului regulament. in aceasta etapa proiectele
vor fi notate cu admis/respins

b) o etapa de vot pe site-ul www.pmb.ro in cadrul unei platforme dedicate.

Astfel, Tntr-o prima etapa, proiectele depuse urmeaza a fi evaluate sub aspectul 'indeplinirii
criteriilor de eligibilitate de catre o comisie mixta alcatuita din 3 membrii. Comisia va nota
proiectele cu admis/ respins Tn vederea publicarii lor pentru selecjia (votul) finala 9i se va pronunja
asupra aspectelor de legalitate §i intocmire conforma a cererii de susjinere a proiectului

In a doua etap5, proiectele vor putea fi votate de cetajenii cu varsta Tntre 14 gi 35 de ani ai
Municipiului Bucure9ti pe o perioada de 30 de zile. Fiecare cetajean poate vota rnaxinlurn 5
proiecte. Proiectele cu cele mai multe voturi vor fi declarate ca§tigatoare Tn limita bugetului aprobat
pentru acest apel. Pentru asigurarea inclusivitalii, vor fi acordate minimum 3 premii - finanlari ale
grupurilor informale de elevi.

ca§tigatorii vor implementa proiectele Tn baza unui acord de parteneriat semnat intre
PROEDUS 9i O.N.G. sau membrii grupului informal.
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In motivarea actului admlnistrativ susmen{ionat este invocata prevederea stipulat6 Ia Art.3
,-Prin exceptle de la art.6 alin 1 lit. a) din Regutamentul de Organizare si Functionare al Centrului
de Proiecte Educajionale , 9i Sportive Bucure§ti- PROEDUS aprobat prin HCGMB nr.
294/15.07.2020, Programul de „Bugetare Participativa de Tineret" in Municipiul Bucuresti se va
adresa tinerilor cu varste Tntre 14 §i 35 de ani;” al propunerii de H,C.G.M.B privind derularea
proiectului lIBugeta re Participativi de Tineret“ de catre Centrul de Proiecte Educationale si
Sportive Bucure9ti – PROEDUS inijiat de catre domnul Consilier General USR Iona{ Aruxandei.

Fata de cele mai sus expuse, proiectul de hotarare urmeaz6 a fi adoptat Tn contextul
oportunit5 Iii de fapt 9i conformitalii cu legislaTia generala §i specifici Tn materie.

Bugetul necesar implementarii programului, „Bugetare Participativa de Tineret” de catre
Centrul de Proiecte Educa+ionale 9i Sportive Bucure;ti – PROEDUS, in valoare de 1.000 mb
lei se regise9te Tn bugetul PROEDUS aprobat prin HCGMB nr.151/07.03.2022, la art. 20.30.30.

Luand Tn considerare prevederile legate in vigoare:

- Carta Europeana a Autonomiei Locale, transpusa Tn }egislajia romaneasca prin Legea nr.
199/1997; prin care, inca din preambul este subliniat faptul ca ’'dreptul cetijenilor de a participa la
rezolvarea treburilor publice face parte din principiile democratice comune tuturor statelor membre
ale Consiliului Europei;

- Legea nr. 52/2003 privind transparen ja decizionala in administratia publica, care
stabile9te principiile 9i procedurile ce trebuie urmate de catre autoritalile publice pentru a asigura
publicitatea §i consultarea cetajenilor cu privire la proiectele de acte normative.

Prin efectul prevederilor cuprinse in art 2 lit. c) din Legea nr. 52/2003 privind transparenja
decizionala Tn administrajia publica, republicata, cu modific6rile si completarile ultenoare, este
consacrat principiul part}ciparii active a ceta{enilor la luarea deciziilor administrative ;i in procesul
de elaborare a proiectelor de acte normative.

Tinand cont de:

-Prevederile art. 75 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ:

Art. 75: Principii specifice aplicabile administrajiei publice locale

(1)Administratia publica tocala din unitalile administrativ-teritoriale se organizeaza 91
functioneaza Tn temeiul principiilor generale ale administrajiei publice prevazute la partea I titlul III
st al principiilor generate prevazute Tn Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Carte1 europene a
autonomtei locale, adoptata Ia Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum 9i a urmatoarelor principi
specifice:

a)principiul descentralizarii
b)principiul autonomiei locale;
c)principiul consultarii cetajenilor Tn solujionarea problemelor de interes local deoseblt;
d)principiul eligibilitalii autorita}ilor administrajiet publice locale;
e)principiul cooperarii;
f)principiul responsabilita Tit;

g)principiul constrangerii bugetare.

Potrivit dispozijiilor cuprinse Tn art. 129 alin. 7 lit. “a”, “c”, “e” §i “f’ din C)UG nr- 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare autorititile adminlstratle1
public,e locale asigura, potrivit competenTelor sale 9i Tn conditiile legii- cadrul necesar pentru
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fUFnizarea serviciilor publice de interes local privind educajia, sportul, san5tatea, Uneretul, ... alte
servicii publice stabilite prin lege”.

Conform legii Tinerilor nr- 350/2006, art. 4, lit. c) §i d), autorit6jile statului au obllgajia de a
Tntreprinde activita Ti cu scoPul sporirii gradului de participare a tinerilor Ia viaja publica §i
Tncurajarea acestora Tn vederea asumarii responsabilitalilor individuale sau de grup, precum si
sprijlnirea §i Tndrumarea tinerilor Tn vederea participarii active a acestora Ia viaja economica,
educationala si cutturala a tarii.

Conform legii Tinerilor nr. 350/2006, art. 28, Consiliile judejene si Consiliul General al
Municipi.ului Bucure9ti, precum §i consiliile locale ale municipiilor resedtnla de judeT constituie
anual, in cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activitalilor de tineret. Este astfel identificata
obligaTia Consiliului General al Municipiutui Bucure§tt de a aloca anual sume necesare desfa9urarii
activit5jilor pentru tineret.

Avand Tn vedere cele de mai sus, propunem inijierea unui proiect de hotarare prin care
Consiliul General al Municipiului Bucuresti sa hotarasci cu privire la apl-obarea derulari
proiectului „Bugetare Participativa de Tineret“ de catre Centrul de Proiecte Educajionale ei
sponive Bucure§ti – PROEDUS.

DIRECTIA CULTURA, iNvATAMANT, TURISM CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE 91
SPORTIVE BUCURE§TI – PROEDUS

Director Executiv, Director

Liliana Maria FEDORCA-TODERIUC/
,/ ('./

//

'/

,-/

Tntocmit, 1 exenlplar

Veronica Tanase, Expat superlor

:5/ J'„. *
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Direcjia Cu itu I'd, I’ ;ip!: 'ant, Tu'- is, I ;
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Citre f r L. t’: f
CABINET SECRETAR GENERAL . ) P r I J
Doamna Georgiana ZAMFIR, Secretar General al Municipiului Bucure9ti

Prin prezenta va Tnaintarn - in vederea promovarii pe circuitul deliberativ - proiectul
de hotarare privind derularea proiectului “Bugetare Participativa de Tineret'' de catre Centrul
de Proiecte Educationale 9i Spodive Bucun§ti-PROEDUS, initiat de domnul consilier
General lonut Aruxandei.

in conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit. a) din Ordonanta de Urgenia nr,
57/2019 privind Codut Administrativ, cu modificarile gi completarile ulterioare, potrivit carora
compartirnentetor de resort din cadrui aparatului de specialitate al primarului le revine
responsabilitatea de a analiza 9i intocmi rapoartele de specialitate pentru proiectele de
hotarari, Direc jia Cultura, inva+amant, Turism a procedat la analiza proiectutui de hotarare 9i
a referatului de aprobare, raportat la domeniui siu de activitate 9i a procedat la redactarea
raportului comun de specialitate Tmpreuna cu Centru! de Proiecte educajionale 9i sportive
Bucure9ti -PROEDUS, pe care le Tnaintam spre avizare irnpreuna cu toate documentele
care au stat la baza dosarutui

Anexam totodata proiectut de act normativ propus Tnsojit de referatul de aprobare, in
conformitate cu prevederile art. 80- 82 raportate Ia art. 6 alin. 3 coroborat cu art. 30 din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, cu modificarile 9i cornpletarile ulterioare, precum 9i documente Ie care au stat la
baza fundamentarii proiectului de hota6re.

Cu stima

DIRECTOR EXECUTIV

Liliana Maria-TOD+RIUC FEDORCA

L J'4/

Tntocm it.

*"~'rfr:::;iw
2022
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