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ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PENTRU 

ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES JUDEŢEAN 

 

1. SCOP 

 

Prezenta procedură are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a criteriilor pentru 

atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, acordată din bugetul local al 

judeţului Dâmboviţa. 

 

 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

 

Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare 

nerambursabilă din fondurile publice, cu excepţia celor finanţate din fonduri externe nerambursabile, 

pentru următoarele tipuri de activităţi (Anexa 5): 

- culturale; 

- de educaţie civică; 

- în domeniul social; 

-
 
de implementare a programelor sportive de utilitate publică.

 

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, 

solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial -
 
asociaţii ori 

fundaţii constituite conform legii -
 
sau culte religioase recunoscute conform legii. 

 

Regimul juridic instituit prin Legea nr.350/2005 pentru finanţările nerambursabile nu este 

aplicabil fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice 

sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale. 
 

Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru 

activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, 

cu modificările ulterioare. 
 

Potrivit dispoziţiilor legale din prezenta procedură, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru 

activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta 

reprezintă o componentă indispensabilă proiectului.
 

 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

3.1. Legea nr. 350 din 2005 – privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare; 

3.2. Ordonanţa nr. 51 din 1998 - privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor si proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3. Legea nr. 350 din 2006 – Legea tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.4. Ordin nr. 130 din 2006 - privind finanţarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor 

cluburilor sportive de drept privat si ale asociaţiilor pe ramură de sport 

judeţene şi ale municipiului Bucureşti; 

3.5.  Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale; 

3.6. Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale;  

3.7. Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului; 

3.8. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

3.9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

3.10. H.C.J.D. nr.  138/11.05.2015 de aprobare a Regulamentului privind regimul finanţărilor 

nerambursabile de la bugetul judeţului Dâmboviţa alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

judeţean. 

în domeniul tineret;-
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4. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI 

 

 4.1. In înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea 

semnificaţie:  

a) autoritate finanţatoare - Consiliul Judeţean Dâmboviţa;  

b) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării 

procedurii selecţiei publice de proiecte;  

c) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă;  

d) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa, în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar;  

e) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de 

către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să 

contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivel judeţean;  

f) fonduri publice - sume alocate din bugetul judeţean;  

g) solicitant - orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de 

proiect.  

 

 4.2. Prescurtări: 

- CJD - Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

- HCJD – Hotărâre a Consiliului Judeţean Dâmboviţa; 

- DAPCIPSC - Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, 

asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică; 

- DGPEAPCRE - Direcţia generală programe europene, achiziţii publice, comunicare, relaţii externe; 

- DJ – Direcţia Juridică. 

 

 

5. PRINCIPII  DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR  DE FINANŢARE 

NERAMBURSABILĂ 

 

5.1 Principii  de atribuire 

 

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă de către 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa sunt:  

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce 

desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;  

b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor 

care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea 

contractului de finanţare nerambursabilă;  

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;  

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor 

pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau 

juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;  

e) excluderea cumulului, în sensul că, aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes judeţean nu 

poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la Consiliul 

Judeţean Dâmboviţa;  

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei 

activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de 

finanţare;  

g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea 

beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării.  



4 

 

         5.2. Informare publică şi transparenţă decizională 

Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate finanţării 

nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de 

finanţare nerambursabilă încheiate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu beneficiarii, precum şi 

rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile constituie informaţii de interes 

public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

 

6. DESCRIEREA PROCEDURII  

 

       6.1. Etapele procedurii 

 

Procedura de selecţie de proiecte cuprinde următoarele etape:  

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;  

b) publicarea anunţului de participare conform Legii nr. 350/2005 şi a termenului limită;  

c) înscrierea candidaţilor;  

d) transmiterea documentaţiei;  

e) prezentarea propunerilor de proiecte;  

f) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi 

financiară;  

g) evaluarea propunerilor de proiecte;  

h)comunicarea rezultatelor;  

i)încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;  

j)publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.  

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de 

proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri 

publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la Cap.5.1. 

 

         6.2. Prevederi bugetare 

 

CJD stabileşte prin Direcţia economică, buget, programul anual propriu pentru acordarea de 

finanţări nerambursabile, în condiţiile Legii nr. 350/2005 şi HCJD nr. 138/11.05.2015, program care se 

publică în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea 

bugetului propriu al judeţului Dâmboviţa.  

Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, a programului anual pentru acordarea 

de finanţări nerambursabile nu creează Consiliului Judeţean obligaţia de a efectua respectiva procedură 

de selecţie.  

 

        6.3. Anunţul de participare 

 

CJD face cunoscut în mod public atât programul anual de finanţare nerambursabilă, cât şi 

anunţul de participare. Anunţul de participare, realizat şi difuzat prin Direcţia generală programe 

europene, achiziţii publice, comunicare, relaţii externe, include data limită pentru depunerea 

propunerilor de proiecte. Aceasta nu trebuie să fie mai devreme de 30 de zile de la data publicării 

anunţului de participare. 

Anunţul de participare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, în cel puţin 

două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean.  

Consiliul Judeţean are dreptul de a prelungi termenul de depunere a propunerilor de proiect, cu 

condiţia comunicării în scris a noii date limită de depunere a propunerilor de proiect, cu cel puţin 6 zile 

înainte de expirarea termenului iniţial, către toţi solicitanţii care au primit, în condiţiile prevederilor 

legale, un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea proiectului.  
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   6.4. Înscrierea candidaţilor 

 

 Înscrierea candidaţilor în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de 

finanţare nerambursabilă, se realizează prin depunerea documentaţiei de solicitare a finanţării 

nerambursabile, la adresa: Consiliul Judeţean Dâmbovița, Str. Piaţa Tricolorului, nr. 1, Târgovişte, 

Dâmboviţa, Registratură. 

 Documentaţiile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-mail) sau 

trimise la alte adrese ori peste termenul limită indicat în anunţul de participare, nu vor fi luate în 

considerare şi vor fi restituite la fel cum au fost depuse (plic închis).  

 Fiecare plic (cerere de finanţare) va primi un număr de înregistrare unde va fi menţionată şi ora 

primirii documentelor de către finanţator.  

 Orice solicitare primită după acest termen limită va fi respinsă în mod automat, chiar dacă 

ştampila poştei indică o dată anterioară datei limită sau dacă întârzierea este datorată serviciului de 

mesagerie.  

 Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi 

nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes judeţean are dreptul de a participa la 

procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.  

 Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare 

nerambursabilă de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa în decursul unui an fiscal.  

 In cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o 

finanţare nerambursabilă de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, nivelul finanţării nu poate depăşi o 

treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Consiliului 

Judeţean.  

 

 

         6.5. Solicitarea finanţării 

 

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile de către persoane juridice se 

depune într-un singur exemplar şi va conţine următoarele documente:  

1) Formularul de cerere de finanţare (Anexa 1)  

2) Bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului (Anexa 2)  

3) Declaraţie pe propria răspundere (Anexa 3)  

4) Declaraţie de imparţialitate (Anexa 4)  

5) Actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului 

organizaţiei solicitante şi actele adiționale, după caz;  

6) Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la Administraţia 

Finanţelor Publice a Municipiului Târgovişte. În cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune 

situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior;  

7) Documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii judeţene sau cu organizaţii 

guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;  

8) CV-ul coordonatorului de proiect;  

9) Certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat, bugetul local şi judeţean;  

10) Alte documente considerate relevante pentru realizarea proiectului.  

 

Documentaţia solicitanţilor, persoane fizice, trebuie să cuprindă:  

1) Formularul de cerere de finanţare (Anexa 1)  

2) Bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului (Anexa 2)  

3) Alte documente considerate relevante pentru realizarea proiectului. 
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      6.6. Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile 
 

   A. Documentaţia solicitanţilor va fi preluată de Comisia de evaluare şi selecţie a ofertelor, prin 

secretarul comisiei, şi se va verifica modul de îndeplinire al următoarelor condiţii: 

a) programele şi proiectele sunt de interes public judeţean;  

b) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile    

către asigurările sociale de stat şi obligaţiile neachitate la bugetul local şi judeţean;  

c) să nu se afle în litigiu cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa;  

d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea 

unui contract de finanţare;  

e) să nu furnizeze informaţii false în declaraţiile din Cererea de Finanţare;  

f) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;  

g) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de 

dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare ; 

h) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de Consiliul Judeţean Dâmboviţa. 

 

 B. Nu sunt selecţionate programele sau proiectele aflate în una dintre următoarele situaţii: 

(1) a) documentaţia prezentată nu este redactată în limba română, este incompletă şi nu respectă 

prevederile art. 6.5. din Procedură; 

b) au conturile bancare blocate; 

c) solicitanţii nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de 

a participa la atribuirea de finanţare pe o perioada de un an de zile); 

d) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la sesiunea anterioară; 

e) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată eligibile a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 

către bugetul stat, bugetul local, precum şi bugetul asigurărilor sociale de stat; 

f) furnizează informaţii false în documentele prezentate; 

g) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un 

alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca 

dovadă mijloace probante în acest sens; 

h) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja în stare de dizolvare sau de 

lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

i) solicitanţii nu au prevăzut în statutul organizaţiei, activitatea corespunzătoare domeniului la care 

doresc să participe; 

j) solicitanţii nu au sediul/domiciliul sau filială în Judeţul Dâmboviţa. 

(2) Comisia de selecţie şi evaluare are dreptul să ceară solicitanţilor prezentarea de documente 

suplimentare care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1). 

(3) Dispoziţiile privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a solicitanţilor se completează cu 

prevederile legale în vigoare cu privire la alocarea de finanţări nerambursabile. 

 

 

        6.7. Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare şi selecţie 

 

  Evaluarea şi selecţionarea solicitărilor se va face de către comisia de evaluare şi selecţie. 

  Comisia de evaluare şi selecţie are următoarea componenţă: preşedinte, membrii (patru 

consilieri) şi un secretar. Nominalizarea preşedintelui, membrilor şi a secretarului este dată prin 

Dispoziţia nr. 181/10.06.2015 a preşedintelui Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Comisia este legal 

întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din membrii săi.  

 Preşedintele comisiei va asigura prin secretar convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în 

termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este 

de competenţa comisiei. Secretarul nu are drept de vot. 

 Preşedintele şi membrii comisiei vor semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului 

prevăzut în Anexa nr.6 a Procedurii. 

  Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor săi. 
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  Comisia va avea ca atribuţii şi soluţionarea contestaţiilor survenite. 

 

    6.8. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor 

 

Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat. Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa trebuie să repete procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur 

participant.  

În cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, 

în condiţiile legii.   

Anual vor exista patru sesiuni de selecţie a proiectelor, câte una în fiecare trimestru al anului 

bugetar. 

Se supune evaluării, de către membrii comisiei, numai solicitările care întrunesc următoarele 

criterii:  

a) programele şi proiectele sunt de interes public judeţean;  

b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanţării prin:  

- experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare;  

- căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetăţenii, comunitatea);  

- capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul propus;  

- experienţa de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi 

neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.  

Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării.  

La acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare:  

- Relevanţa proiectului propus, prin raportare la obiectivele programului;  

- Relevanţa proiectului propus, pentru nevoile identificate, la nivel judeţean;  

- Gradul de implicare şi conlucrare dintre organizaţii; 

- Claritate şi realism în alcătuirea planului de acţiune; 

- Claritatea, relevanţa şi corelarea bugetului cu activităţile propuse; 

- Percepţia şi audienţa publică a impactului prevăzut. 

Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenţă, pe măsura înregistrării, 

secretariatului comisiei de evaluare şi selecţie. Secretariatul comisiei nu va accepta documentaţiile 

înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare. Acestea vor fi returnate 

solicitantului cu prioritate.  

Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de către membrii comisiei de evaluare şi 

selecţie în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit criteriilor de evaluare. 

 Comisia de evaluare şi selecţie înaintează procesul verbal de stabilire a proiectelor câştigătoare 

a procedurii de selecţie Direcţiei administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi 

comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică, în vederea întocmirii proiectului de 

hotărâre de consiliu, privind alocarea sumelor din bugetul judeţean.  

În termen de 30 zile de la data încheierii lucrărilor, secretarul comisiei comunică în scris 

aplicaților, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate. Toate cererile selecţionate în 

urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare: 

  

Criterii de evaluare Pondere 

(%) 

- capacitate de realizare, relevanţă,voluntariat  25 

- consistenţa tehnică  10 

- parteneriate şi participarea părţilor  15 

- soliditate şi coerenţă financiară/susţinere economică  15 

- oportunitate şi rezultate aşteptate  10 

- durabilitatea programului/proiectului cultural  25 

TOTAL 100 
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 Nu poate fi luat în considerare, spre finanţare, un proiect care nu a întrunit  un minim de 50 de 

puncte. Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel 

mai mare, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar.  

 Rezultatul final al selecţiei se va publica pe site-ul Consiliului Judeţean Dâmboviţa \vww.cjd.ro 

- Secţiunea Anunţuri, prin  Direcţia generală programe europene, achiziţii publice, comunicare, relaţii 

externe.  

Direcţia administrarea patrimoniului va înştiinţa, în scris, solicitanţii selectaţi, la adresa 

comunicată în Cererea de Finanţare şi li se va trimite un exemplar din Contractul de finanţare. 

 

6.9. Încheierea Contractului de finanţare 

 

Contractul se încheie  între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi solicitantul selecţionat, în termen 

de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecţie pe site-ul Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa www.cjd.ro - Secţiunea Anunţuri.  

La contract se vor anexa documentele prevăzute la Cap. 6.5. 

 

7. RESPONSABILITĂŢI 

 

7.1. Direcţia economică, buget: 

- întocmeşte programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile, în condiţiile Legii 

350/2005 şi HCJD nr. 138/11.05.2015. 

 

7.2. Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, 

asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică: 

 

- întocmeşte proiectele de hotărâre de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul judeţean pe baza 

proceselor verbale de stabilire a proiectelor câştigătoare, înaintate de Comisia de evaluare şi selecţie; 

- încheie Contractul de finanţare nerambursabilă în termen de maxim 30 de zile de la data 

comunicării rezultatului sesiunii de selecţie pe site-ul Consiliului Judeţean Dâmboviţa; 

   - va înştiinţa, în scris, solicitanţii selectaţi, la adresa comunicată în Cererea de  finanţare şi va trimite 

un exemplar din Contractul de finanţare; 

  -  urmăreşte respectarea obligaţiilor asumate de beneficiari prin contract. 

 

7.3. Comisia de evaluare şi selecţie: 

 

- urmăreşte respectarea termenelor limită indicate în anunţul de participare pentru primirea  

documentaţiei; 

      - analizează şi verifică documentele justificative, conform prevederilor legale în vigoare; 

      - urmăreşte ca orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de 

selecţie sau derularea contractelor de finanţare să fie transmisă de către solicitanţii finanţării sub formă 

de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr. 1, Târgovişte. Orice document scris trebuie 

confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă primirea; 

- stabileşte duratele contractelor de finanţare astfel încât să asigure derularea procesului de 

finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care s-a acordat 

finanţarea. 

 

7.3. Direcţia generală programe europene, achiziţii publice, comunicare, relaţii externe:  

 

- asigură publicarea anunţului de participare şi a termenului limită pentru depunerea propunerilor de 

proiecte; 
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-  comunică rezultatul  sesiunii de selecţie pe site-ul Consiliului Judeţean Dâmboviţa www.cjd.ro - 

Secţiunea Anunţuri. 

- atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează, din fonduri 

publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completările ulterioare.  

     7.4. Compartimentul Audit Public Intern: 

 

- efectuează misiuni de audit intern privind derularea activităţilor nonprofit finanţate din fondurile 

publice.  

 

                                  8. SANCŢIUNI 

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contract, partea 

în culpă răspunde în condiţiile legii.  

Prezentul regulament se completează cu prevederile legale, generale şi specifice, în vigoare.  

Prevederile procedurii  vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul 

judeţean, începând cu data aprobării prezentei proceduri.  

Prezenta procedură rămâne în vigoare până la apariţia normelor metodologice aferente Legii nr. 

350/2005.  

                                        9. ALTE MENŢIUNI 

 Acordarea de finanţări nerambursabile în baza prezentei proceduri, nu exclude acordarea de 

finanţări în baza unor legi speciale.  

                                                            10. ANEXE 

1) Cerere de finanţare (Anexa 1);  

2) Bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului (Anexa 2);  

3) Declaraţie pe propria răspundere (Anexa 3);  

4) Declaraţie de imparţialitate (Anexa 4); 

5) Categorii de programe/proiecte (Anexa 5); 

6) Declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecţie (Anexa 6). 
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ANEXA 1  

 

                   CERERE DE FINANŢARE  

(Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii) 

 A) Aplicatul  

1. Solicitant:  

Numele complet:  

Acronimul (dacă există):  

Adresa:  

Cod fiscal/(CNP- persoană fizică):  

Telefon:                                               Fax:  

E-mail:  

2. Date bancare:  
Denumirea băncii: 

 Numărul de cont:  

 Titular:  

3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul (reprezentantul legal*):  

Nume:  

Tel./Fax:  

E-mail:  

Semnătura  

4. Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 3):  

Nume:  

Tel./Fax:  

E-mail:  

Semnătura  

5. Descrierea activităţii, a resurselor şi a obiectivelor solicitantului. Descrierea experienţei în 

scrierea şi managementul proiectelor  

 

 

 

 

 

 

 

* Reprezentant legal - conducătorul instituţiei, organizaţiei, menţionat în statut sau persoana  

din cadrul organizaţiei împuternicită legal printr-un document ataşat la cererea de finanţare 

 B. Proiectul  

6. Titlul proiectului:  

7.Locul desfăşurării proiectului (localitate):  

8.Durata proiectului: de la…………………….. până la ……………………….. 

9.Rezumatulproiectului, structurat astfel:  

- titlul - scopul  

- obiective  

- grupuri ţintă, beneficiari  

- activităţile principale  

- rezultatele estimate  

10. Suma solicitată:  

11. Echipa Proiectului:  

12.Partenerul (- ii) proiectului (dacă este cazul):  
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- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site)  

- scopurile şi obiectivele prevăzute în statut  

- scurta descriere a activităţilor derulate (maximum 10 rânduri)  

 

 

13. Ordinea de prioritate (in cazul în care aţi aplicat mai multe proiecte la această rundă vă rugăm 

să precizaţi ordinea importanţei lor pentru dumneavoastră, luând în considerare procedura de 

aplicare):  

14. Domeniul pentru care se aplică:  

Data: …………………….. 

 

Semnătura reprezentantului legal                  Semnătura coordonatorului de proiect  

 

 

Stampila instituţiei / organizaţiei 
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ANEXA 2  

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

Organizaţia/Persoana fizică  

Proiectul  

Perioada şi locul desfăşurării 

 

Nr crt Denumire indicatori  TOTAL  OBSERVAŢII 1   

I. VENITURI -TOTAL, din 

care:  

  

1 Contribuţia beneficiarului 

(a+b+c+d)  

  

a) contribuţie proprie  

b) donaţii  

c) sponsorizări  

d) alte surse 

2  Finanţare  

nerambursabilă din bugetul local  

  

II. CHELTUIELI -TOTAL, din 

care:  

  

1 închirieri    

2 Onorarii/fond premiere    

3 Transport    

4 Cazare şi masă    

5 Consumabile    

6 Echipamente    

7 Servicii    

8 Administrative    

9 Tipărituri    

10 Publicitate    

11 Alte cheltuieli (se vor 

nominaliza):  

  

TOTAL     

Procent %     
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Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială: 

 

Nr crt Categoria 

bugetară  

Contribuţia  

Consiliului 

Judeţean 

Dâmboviţa 

Contribuţia 

Beneficiarului  

Total buget  

1 închirieri     

2 Onorarii /fond 

premiere  

   

3 Transport     

4 Cazare şi masă     

5 Consumabile     

6 Echipamente     

7 Servicii     

8 Administrative     

9 Tipărituri     

10 Publicitate     

11 Alte cheltuieli (se 

vor nominaliza):  

   

TOTAL     

PROCENT- %     

 

 

Reprezentant legal  

(numele, prenumele şi semnătura) 

 

 Data  

 

Ştampila  

 
1

 La veniturile obţinute din donaţii, sponsorizări şi alte surse, la rubrica de observaţii se va specifica 

denumirea persoanei fizice sau juridice care acordă finanţarea, inclusiv datele de identificare ale 

acesteia (sediu, cod fiscal, reprezentant legal pentru persoane fizice şi respectiv domiciliu, date carte 

de identitate pentru persoane fizice). 
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ANEXA 3 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 

Subsemnatul ………………………………, domiciliat în localitatea…………………………..str. 

……………………. nr…… , bl...., ap …, sectorul/judeţul ………….., codul poştal…………. , 

posesor al actului de identitate…………….., seria….. nr ……….., codul numeric 

personal………………………………, în calitate de reprezentant al  

asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei……………………………….. ,declar pe propria răspundere că nu mă 

aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situaţii:  

a) în incapacitate de plată;  

b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;  

c) nu am încălcat/a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri 

publice;  

d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;  

e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;  

f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare 

sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;  

g) nu am beneficiat în cursul acestui an fiscal pentru activitatea menţionată în cererea de finanţare 

(Anexa 1 ) de o altă finanţare de la bugetul local;  

h) nu încalc prevederile Legii nr. 350/2005, art.12  alin (2) prin care - „în cazul în care un 

beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare 

nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din 

totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare 

respective".  

 Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în 

declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.  

 

 

 

 

Semnătura  

 

 

Data  
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ANEXA 4 

 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE 

 Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să 

acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea 

obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi 

compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă 

persoană.  

Subsemnatul ……………………………….ca persoană fizică sau ca persoana cu drept de 

reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului ……………… 

mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum 

este acesta definit mai sus, si, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice 

situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.  

 

Numele şi prenumele:  

Funcţia:  

   Semnătura şi ştampila: 
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ANEXA 5 

CATEGORII DE PROGRAME/PROIECTE 

 

 1. Categorii de programe/proiecte pentru activităţile culturale 

 Consiliul Judeţean Dâmboviţa consideră importantă şi oportună sprijinirea culturii prin 

finanţarea unor proiecte care îşi propun: 

- creşterea accesului cetăţenilor la actul cultural; 

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

- sprijinirea tinerelor talente; 

- organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate în spaţii alternative; 

- promovarea cooperării culturale la nivel local; 

- păstrarea şi promovarea patrimoniului şi tradiţiei culturale; 

- menţinerea caracterului multicultural specific Judeţului Dâmboviţa; 

- dezvoltarea cooperării culturale internaţionale; 

- promovarea valorilor culturale locale în circuitul cultural naţional, regional şi internaţional; 

- creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de auto exprimare; 

- creşterea gradului de implicare a cetăţenilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale şi arte plastice; 

- creşterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale. 

 Pentru atingerea acestor obiective, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a identificat următoarele 

genuri de activităţi: 

- organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale; 

- organizarea de expoziţii de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare; 

- punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film; 

- editarea de cărţi şi publicaţii; 

- organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în ţară şi în străinătate; 

- consolidarea sau restaurarea de monumente conform Legii nr. 422/2001, Legea Monumentelor 

istorice. 

 

 2.Categorii de proiecte de educaţie civică 

 Consiliul Judeţean Dâmboviţa consideră importantă şi oportună dezvoltarea unei atitudini 

civice prin finanţarea unor proiecte care îşi propun: 

- realizarea unor campanii de informare privind apărarea drepturilor omului; 

- crearea şi dezvoltarea unui spirit de înţelegere între oameni; 

- creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini 

civice; 

- intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţământ şi alţi actori sociali; 

- promovarea ideii de voluntariat şi creşterea numărului de voluntari; 

- facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanţă în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial 

şi a dezvoltării carierei; 

- conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor; 

- creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracuriculare. 

 

 3. Categorii de proiecte în domeniul social 

 Proiecte care vizează: 

- activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup; 

- activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii; 

- acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială; 

- campanii de promovare a sănătăţii (antitutun, antialcool, antidrog); 

- campanii de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă 

(personală, alimentară şi nutriţională, a mediului, etc.) precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei 

deficitare; 

- măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate; 
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- activităţi şi servicii de consiliere pentru eradicarea violenţei în familie; 

- măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea 

participării şi solidarităţii sociale; 

- orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori 

vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 

 

 4. Categorii de proiecte/acţiuni sportive/activităţi de implementare a programelor 

sportive de utilitate publică 

 A. Promovarea sportului de performanţă 

Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire, competiţie, 

pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei. 

Obiective: 

- dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, după caz; 

- asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional, după caz. 

 B. Sportul pentru toţi 

Scop: practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, 

în vederea menţinerii sănătăţii a individului şi societăţii. 

Obiective: 

- atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi de practicare a sportului pentru sănătate şi 

recreere; 

- menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului. 

 C. Sportul şcolar 

Scop: practicarea sportului în învăţământul preuniversitar. 

Obiective: 

- promovarea valenţelor educative ale sportului; 

- iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a elevilor la practicarea sportului; 

- sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale ale reprezentativelor unităţilor şi 

instituţiilor de învăţământ. 

 D. Sportul universitar 

Scop: practicarea sportului în învăţământul universitar. 

Obiective: 

- promovarea valenţelor educative ale sportului; 

- iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a studenţilor la practicarea 

sportului; 

- menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului. 

- sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale ale reprezentativelor unităţilor şi 

instituţiilor de învăţământul superior. 

 

 5. Categorii de proiecte în domeniul tineretului 

 Consiliul Judeţean Dâmboviţa sprijină activităţile de tineret care îşi propun: 

- creşterea gradului de informare a tinerilor cu privire la beneficiile unui stil de viaţă sănătos; 

- prevenirea consumului de droguri licite şi ilicite în rândul tinerilor; 

- petrecere timp liber şi activităţi recreative;  

- campanii de informare şi educare a tinerilor privind planificarea familială, conştientizarea de către 

tineri a modalităţii de transmitere şi a complicaţiilor infecţiilor cu transmitere sexuală cât şi a riscului 

întreruperii sarcinii; 

- voluntariat în rândul tinerilor. 
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ANEXA 6 

 

 

 

Declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecţie 

 

 

 

 

Subsemnatul .......……………............................deţin, ca membru al Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor depuse pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes 

local, care pot primi finanţare de la bugetul Consiliului Judeţean Dâmbovița, calitatea de evaluator al 

programelor/proiectelor înaintate comisiei. 

 Declar prin prezenta, că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea 

inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătura cu cererile de acordare a 

finanţării integrale sau parţiale a proiectelor/ programelor de interes public, înaintate Comisiei de 

evaluare şi selecţionare a organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finanţare 

de la bugetul  Consiliului Judeţean Dâmbovița. 

 Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi evaluare, că un 

astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie. 

 

 

Nume şi prenume 

 

 

Data .............................. 

 

 

Semnătura ..................... 

 


