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Ghidul Solicitantului 
 

privind Programul anual de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor 
și acțiunilor sportive nonprofit al municipiului Dorohoi, 

județul Botoșani pe anul 2021 
 

 
 
 
 

1.Autoritatea finanțatoare: 
 

Municipiului Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr.34, cod poștal: 715200 
 

2. Denumirea programului: 
 

Programul anual de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor 
sportive nonprofit pe anul 2021. 
 

3. Scopul programului și definiții: 
 

Scopul programului este: 

-Sprijinirea și stimularea activitățiilor asociațiilor sportive din Municipiul Dorohoi, care 

desfășoară activități și acțiuni de interes local, autorizate, respectiv înfiinţate în 

condițiile legii, care depun ofertă sportivă, 

-Evidențierea contribuției semnificative a sportului de performanță la reprezentarea și 

promovarea imaginii Municipiului Dorohoi, 

-Susținerea activității de performanță la nivelul copiilor, juniorilor, seniorilor, 

-Susținerea practicării sporturilor de sezon, 

-Susținerea participării sportivilor din municipiu la competiții locale, regionale, 

naționale, internaționale, 

-Promovarea sportului de masă, promovarea tinerilor cu calități sportive deosebite. 

În înţelesul prezentului program, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea 

semnificaţie: 

a)activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct 

pentru o persoană fizică sau juridică; 

b)autoritate finanţatoare –Municipiul Dorohoi; 

c)beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în 

urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte; 

d)cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea 

nerambursabilă; 

e)contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între o 

autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanţatoare, şi un beneficiar; 

f)finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea 

desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor 
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activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes 

public local la nivelul Municipiului Dorohoi; 

g)fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Municipiul Dorohoi; 

h)solicitant - orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o 

propunere de proiect. 

 
4. Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 

 

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă 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 

general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de 

finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare; 

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)confinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o 

contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului. 

 
 

5. Activităţi finanțate: 
 

Proiecte și acțiuni sportive, programe organizate de persoanele fizice și juridice 
menționate ale căror scop și rezultat este stimularea și promovarea vieții sportive și alte 
acțiuni de interes local din municipiul Dorohoi, organizarea de evenimente publice de 
interes local, național și internațional, precum și participarea la competiții sportive de 
masă. 
Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit. 
 

6. Beneficiarii programului. 
 

Solicitanții pot fi structuri sportive, conform art.21(1) lit. a din Legea 69/2000 cu 
modificările ulterioare (asociații sportive) din municipiul Dorohoi. 
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7. Bugetul programului: 
 

Pe baza Hotărârii Consiliului Local Dorohoi, privind aprobarea bugetului local al 
municipiului Dorohoi  pe anul 2021, se va aproba Programul anual de finanțare 
nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive nonprofit pe anul 
2021. 
 

8. Finanțarea proiectului 
 

Atribuirea contractelor de finanțare se face exclusiv pe baza selecției 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 punctul 4. 
Anual va exista o singură sesiune de selecție a proiectelor pentru anul bugetar. 

 
Finanțarea proiectelor se va realiza pe baza contractului de finanțare nerambursabilă 
încheiat între Beneficiar și Municipiul Dorohoi (conform anexei nr.3) în 2 exemplare, 
din care un exemplar rămâne la beneficiar și un exemplar la Primăria Municipiului 
Dorohoi. 
 

Finanțarea proiectului se face prin decontare ulterioară, în baza contractului de 
finanțare nerambursabilă și a documentelor justificative de decontare. 
 

Cererile de finanțare primite vor fi prelucrate de către o comisie de 
evaluare/selectare care răspunde pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. 
 

Finanțarea proiectelor asigurată de municipiul Dorohoi va fi de de maxim 90% 
din bugetul total al proiectului.  
Contribuție proprie obligatorie va fi de minim 10 % din bugetul total al 
proiectului. 
 

Cerință obligatorie: întocmirea unui proiect de buget foarte bine fundamentat 
și detaliat, care să cuprindă toate cheltuielile legate de activitățile care 
urmează să se desfășoare, cu argumentarea oportunității și nivelului acestora. 
 

 

 Cheltuielile eligibile: 
 

 Cheltuieli privind cazarea: 
 

Cheltuielile de cazare se pot efectua pe cât posibil pentru servicii de cazare în regim de 
2-3 stele. În cazul în care cazarea este superioară celei de 3 stele, se decontează numai 
50% din tariful de cazare perceput.  
Se vor respecta prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice. 

Documente justificative: 
- Factura de cazare cu menționarea numelor persoanelor care beneficiază de 

acest serviciu, 
- Chitanța pentru plată făcută cu numerar sau OP vizat de bancă. 
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 Cheltuieli de transport și servicii de transport: 
 

-Această categorie cuprinde cheltuileile privind biletele și abonamentele de transport, 
bonuri de benzină/combustibil, cheltuielile privind transportul 
persoanelor,echipamentelor și materialelor. 
 
Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport 
existente, la clasa a II-a. 
 

În cazul efectuării transportului cu autoturism proprietate personală se pot deconta 7,5 
l combustibil la 100 de km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă și 4,5 lei/km în cazul 
efectuării transportului cu autobuz. 
Se vor respecta prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice. 

Documente justificative: 
- Referat justificativ privind necesitatea efectuării deplasării în cadrul 

proiectului,  
- Tabel nominal cu menționarea  numelor persoanelor care beneficiază de 

acest serviciu, 
- Bilete de călătorie, 
- Contract prestări servicii cu prestatorul, 
- Chitanța pentru plată făcută cu numerar sau OP vizat de bancă. 

 
 

 Cheltuieli eligibile privind serviciile: 
 

-servicii de publicitate: editarea şi tipărirea unor panouri de informare și 
indicatoare, publicaţii – broşuri, pliante, afişe, bannere, etc.  
– traducerea şi tehnoredactarea unor materiale, realizare de filme, acţiuni 
promoţionale şi anunțuri publicitare. 
Se vor respecta prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice. 

Documente justificative: 
- Referat justificativ privind necesitatea efectuării cheltuielii în cadrul 

proiectului,  
- Contract prestări servicii cu prestatorul, 
- Chitanța pentru plată făcută cu numerar sau OP vizat de bancă. 

 
 

 Cheltuieli privind echipamentele: achiziționare echipamente sportive 
necesare pentru derularea programului/competiției sportive.  

Se vor respecta prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice. 
Documente justificative: 
- Referat justificativ privind necesitatea efectuării cheltuielii în cadrul 

proiectului,  
- Contract prestări servicii cu prestatorul, 
- Chitanța pentru plată făcută cu numerar sau OP vizat de bancă. 

 
 
 Alte cheltuieli: 

-taxă de participare la diferite competiții 
-taxe, avize anuale, legitimații pentru sportivi 
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-asistență/asigurarea serviciilor medicale 
-alimentația de efort 
-cheltuieli de arbitraj 
-îndemnizații sportive 
-prime sportivi 
Se vor respecta prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice. 

Documente justificative: 
- Referat justificativ privind necesitatea efectuării cheltuielii în cadrul 

proiectului,  
- State de plată, 
- Chitanța pentru plată făcută cu numerar sau OP vizat de bancă. 

 
 

 Cheltuieli privind materialele consumabile:  
-achiziţionare cupe,  
-premii, medalii, diplome, plachete. 
Se vor respecta prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice. 

Documente justificative: 
- Referat justificativ privind necesitatea efectuării cheltuielii în cadrul 

proiectului,  
- Contract prestări servicii cu prestatorul, 
- Chitanța pentru plată făcută cu numerar sau OP vizat de bancă. 

 
 Cheltuieli  neeligibile : 

-servicii de închiriere: închirieri echipamente sau spații sportive 

- cheltuieli ce implică infrastructura solicitantului 

- cheltuieli cu utilitățile pentru spațiile închiriate 

-activități generatoare de profit 

- nu se vor finaliza achiziții de teren, clădiri, mijloace fixe, obiecte de inventar(excepție 

constituie materialele și echipamentele sportive) 

- dobânzi, penalități, amenzi  

- băuturi alcoolice, țigări, droguri 

- alte cheltuieli care contravin legislației în vigoare 

 

Cheltuielile neeligibile necesare pentru derularea proiectului pot fi acoperite atât din 
contribuţia proprie cât şi din alte surse de finanţare, tabelul de buget al cererii de 
finanțare putându-se modifica/completa în acest sens de către solicitant fără aprobarea  

prealabilă a finanţatorului.  
Cheltuielile eligibile trebuie să fie justificate şi oportune, în conformitate cu 
obiectivele programului/proiectului formulate în cererea de finanţare. 
 

 

Solicitantul este obligat să declare pe propria răspundere toate veniturile preconizate și 
cheltuielile previzionate a fi efectuate legate de derularea programului pentru care se 
solicită finanțarea nerambursabilă de la municipiul Dorohoi. 
 

Totodată este necesar să se semnaleze dacă programul va fi realizat și din venituri din 
vânzări bilete. 
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9. Cerinţe minime de calificare solicitate de autoritatea finanțatoare și 
documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru 
îndeplinirea cerințelor respective. 
 
Pot participa la procedura de selecţie de proiecte structuri sportive, conform art.21 (1) 
lit. a, din Legea 69/2000 cu modificările și completările ulterioare înregistrate legal, 
care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Dorohoi, judeţului Botoșani și care au 
Certificat de identitate sportivă. 
 

Criteriile obligatorii de eligibilitate 
 

 să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
 să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/ sau la 

asociația pe ramură de sport județean, după caz. Afilierea va fi dovedită pentru 
anul în curs.

 să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie 
anul precedent la organul fiscal competent;

 să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică 
căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare, dacă este cazul;

 să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către bugetul 
de stat sau local, precum şi contribuţii neachitate către asigurările sociale de 
stat;

 să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită 
atribuirea unui contract de finanţare;

 să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea 
de finanţare;

 să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statuare, a 
actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;

 să participe cu o contribuție financiară de minim 10% din valoarea 
totală a finanțării;

 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;

 să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de 
autoritatea finanţatoare.

 este obligatorie înscrierea indicatorilor de rezultate şi de eficienţă în cererea 
de finanţare;

 valoarea sumei solicitate nu poate depăși 30% din total valoare alocată 
în  programul anual de finanțare nerambursabilă a proiectelor sportive. 

 
 

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

1. cererea de finanţare nerambursabilă; 
2. copie după bilanţul contabil pe anul precedent cu documentul de înregistrare la 

Agenția Națională de Administrare Fiscală Dorohoi;  
3. copii după actul constitutiv, statutul,actele adiţionale la acestea, după caz; 
4. raport privind activitatea solicitantului în anul precedent; 
5. copie după certificatul de înregistrare fiscală;  
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6. certificat de atestare fiscală din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile 
de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, precum şi 
contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, valabil la data limită pentru 
depunerea propunerilor de proiecte;  

7. certificat de atestare fiscală din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de 
plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetele locale, valabil la data 
limită pentru depunerea propunerilor de proiecte;  

8. declarația solicitantului care reiese că: 
a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii; 
b) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare; 
c) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum 

şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;  
d) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării 

sunt veridice;  
e) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a 

actelor constitutive şi a regulamentelor proprii;  
f) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minim 10 % din valoarea 

totală a finanţării;  
g) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în 

stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare;  

h) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru 

acelaşi proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal 

curent; 
 

9. declaraţia pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în 
următoarele prevederi: 

 
(1) Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură 
finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an 
fiscal. 
 
(2) 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 pentru 
programele aprobate în bugetul autorităţii finanţatoare respective. 
 

10. declarația de imparțialitate; 
11. copie după certificatul de identitate sportivă 
12. dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau asociaţia 

pe ramură de sport judeţeană;  
13. alte documente relevante privind activitatea asociaţiei/organizaţiei 

neguvernamentale fără scop lucrativ, după caz; 
 

Documentele care însoțesc cererea de finanțare se vor depune în original sau în copie 
certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al 
solicitantului, conținând numele, prenumele, semnătura reprezentantului legal și 
ștampila solicitantului sub sancțiunea excluderii de la selecția propunerilor de 
proiecte. 
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10. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii 
de proiect (cerere de finanțare) 
 

Solicitantul are obligaţia de a elabora propunerea de proiect, în conformitate cu 
prevederile Ghidului solicitantului. 
 

Propunerea de proiect trebuie să aibă caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere 
al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau 
de către o persoană împuternicită legal de acesta. 
 

Bugetul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare 
nerambursabilă. 
 

Solicitantul are obligaţia de a exprima sumele în lei în propunerea de proiect. 
 

Solicitantul are obligaţia de a prezenta documentele cerute de autoritatea 

finanţatoare, pentru a permite verificarea de către autoritatea finanţatoare a 

capacităţilor sale. 

 

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a respecta caracterul confidenţial al 
informaţiilor prezentate de către solicitanţi în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor 
de calificare. 
 

Dreptul de a solicita clarificări privind Ghidul solicitantului 
 

Orice solicitant care a obţinut, în condiţiile prezentei legi, un exemplar al documentaţiei 
pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect are dreptul de a solicita şi de a 
primi clarificări din partea autorităţii finanţatoare. 
 

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de 
clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel puţin 6 zile înainte de data limită 
pentru depunerea propunerilor de proiect. 
 

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de 
clarificări cu cel puţin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de 
proiect. 
 

Autoritatea finanţatoare are dreptul de a completa din proprie iniţiativă, în vederea 
clarificării, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte şi 
este obligată să comunice în scris tuturor solicitanţilor orice astfel de completare. 
Transmiterea comunicării trebuie să respecte intervalul de timp prevăzut la alineatul 
precedent. 
 

11. Condiţiile de modificare sau de retragere a proiectului 
 

Depunerea, modificarea sau retragerea propunerii de proiect se face cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor art.123 al Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, 
cu modificările ulterioare. 
(toate comunicările în cadrul unui sistem dinamic de achiziții se realizează exclusiv prin 
mijloace electronice, în conformitate cu dispozițiile art. 64 alin. (1) și (2), art. 65, art. 66 și 
ale normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.) 
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12.Condiţiile de anulare a selecţiei de proiecte 
 

Autoritatea finanţatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului de finanţare nerambursabilă în condiţiile prevăzute de art. 213 din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare. 
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire a 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru în situațiile prevăzute la art. 78 
alin. (8), art. 82 alin. (8), art. 88 alin. (8) și art. 97 alin. (8).(2) Autoritatea 
contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de 
atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, însoțită de justificarea 
anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute 
la art. 150 alin. (1), în termen de 3 zile de la adoptarea deciziei de anulare.(la 04-06-
2018, Alineatul (2) din Articolul 213 , Sectiunea a 12-a , Capitolul IV a fost modificat 
de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) 
 

13. Procedura de selecţie a proiectelor 
 
Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Primăria municipiului Dorohoi și 

Consiliul local Dorohoi, va cuprinde următoarele etape: 

a)publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile se va 

face conform art.15 alin.1 din Legea nr. 350/2005; 

b)publicarea anunţului de participare, a termenului limită de depunere și a întregii 

documentații necesare, se va face conform art.16 alin.1 din Legea nr. 350/2005; 

c)depunerea proiectelor la Registratura Primăriei municipiului Dorohoi, în termenul 

limită stabilit; 

d)verificarea eligibilității din punct de vedere administrativ; 

e)comunicarea rezultatelor pentru etapa de verificare administrativă; 

f)soluționarea contestațiilor privind verificarea administrativă; 

g)evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere tehnic și financiar; 

h)comunicarea rezultatelor privind verificarea tehnică și financiară; 

i)încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă; 

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

nerambursabilă, se va face conform art.17 din Legea nr. 350/2005. 

 

Anterior procedurii de selecţie şi evaluare membrii comisiei de evaluare şi selectare 
sunt obligaţi să depună declaraţie de imparţialitate conform legii. 
 
Documentația de solicitare a finanțării, redactată în limba română, se va depune 
într-un exemplar, original, precum și în format electronic(CD, DVD, Stik de 
memorie) la Registratura Primăriei municipiului Dorohoi. 
 
Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al 
conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de 
către o persoană împuternicită legal de acesta. Bugetul rămâne ferm pe toată durata de 
îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă. 
Solicitantul are obligaţia de a exprima preţul în lei din propunerea financiară. 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201303
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201303
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Cererile de finanţare primite vor fi examinate de către Comisia de evaluare/selectare 
stabilită de primarul municipiului Dorohoi, care răspunde pentru îndeplinirea 
condiţiilor de eligibilitate. 
 

Nu sunt eligibile: 
 

 proiecte ale cărui beneficiar nu se încadrează în criteriul stabilit la pct. 6 

din prezentul Ghid;

 proiectele ale cărui beneficiar nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată 

exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat şi bugetele 

locale, precum şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat;

 furnizează informaţii false în documentele prezentate;

 proiectele ale căror beneficiari nu prezintă raportul de activitate pe anii 

2019 - 2020 ori acţiunile din aceste proiecte/programe sunt neconforme 

ori contrare scopului asociaţiei/fundaţiei;

 proiectele ale cărui beneficiar 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;

 proiectele ale cărui beneficiar care fac obiectul unei proceduri de dizolvare 

sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 proiectele ale cărui beneficiar nu prezintă declaraţiile pe propria 

răspundere menţionate la punctul 9, literele „g” și „h” din prezentul 

Ghid;

 cererile incomplete sau completate în mod necorespunzător;

 cererile sosite după termenul limită de depunere;

 cererile ce au ca obiect activităţi nerelevante pentru obiectivele programului;

 proiectele care nu corespund cu scopurile şi obiectivele declarate în 

programul lansat;

 cererile pentru sume solicitate ce reprezintă mai mult de 90% din valoarea 

totală a proiectului;

 proiecte care nu au buget foarte bine fundamentat şi detaliat;

 contribuţia proprie nu este de minim 10% din bugetul total al proiectului;

 cererile care nu sunt semnate în original;

 proiectele ale căror activităţi sunt începute sau finalizate la data 

încheierii contractului de finanţare nerambursabilă;

 nu vor fi excluse proiectele care nu sunt depuse și on-line.
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Criterii de eligibilitate din punct de vedere administrativ 
 
 

Numele solicitantului  

Statutul legal  

Data înființării organizației  

Parteneri  Denumire parteneri 

 

Titlul proiectului  

 
DA NU 

NU ESTE 
CAZUL 

OBSERVAȚII 

Termenul limită de depunere a fost respectat     

Propunerea este redactată în limba română     

Este atașat și pe suport electronic     

Fiecare partener a semnat un acord de parteneriat     

Bugetul este prezentat în formatul solicitat și este 

exprimat în lei 

    

Durata maximă a proiectului este până la finalizarea 

exercițiului financiar în curs, dar nu mai târziu de 

data de 10 decembrie a anului pentru care s-a 

solicitat finanțarea 

    

Declarațiile solicitantului au fost completate     

Contribuția solicitantului este minim 10% din 

valoarea finanțării 

    

Documentele solicitate sunt depuse     

Solicitantul este eligibil conform pct. 9   Din Ghidul 

solicitantului 

    

Proiectul se încadrează în categoria activităților 

prevăzute la pct. 5 din Ghidul solicitantului 
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Criterii de evaluare tehnice și financiare  

Secţiune Punctaj 
  
1. Informații profesionale și Relevanţa și coerență proiect 35 

Activitățile proiectului sunt clare?  

Activitățile proiectului au o înşiruire logică?  

Beneficiarii sunt identificaţi în mod clar?  

Problemele beneficiarilor sunt identificate prin descriere?  

Obiectivul proiectului este identificat, descris succint?  

Obiectivele proiectului contribuie la rezolvarea problemelor?  

Derularea proiectului produce beneficii/efecte majore la nivelul publicului-ţintă al 

beneficiarilor? 

 

2. Fezabilitatea( caracterul realizabil al proiectului) 10 

Activitățile proiectului sunt identificate?  

Activitățile proiectului sunt legate la realizarea obiectivului general?  

3. Cost, eficiența şi eficacitatea costurilor 25 

Bugetul este corect și complet  

Bugetul este realist, prețurile sunt justificate  

Costurile sunt identificate pe categorii de cheltuieli  

Sunt necesare cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului?  

Justificarea cheltuielilor in raport cu rezultatele asteptate  

4. Rezultatele proiectului 30 

Menționarea numarului și a rezultatelor concrete ce se vor realiza?  

Câte activităţi se vor realiza?  

Formularea rezultatelor în termeni cuantificabili?  

Descrierea modalităților de măsurare  

Numărul persoanelor care ar putea beneficia în mod direct sau indirect de pe 

urma rezultatelor propuse? 

 

Sunt măsuri de informare și publicitate în presă scrisă?  

Total  100 
  
Notă: Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit  minim 60 de puncte. 
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În cursul procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte, autoritatea finanţatoare 
poate solicita clarificări şi completări ale documentelor depuse de beneficiari pentru 
verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. 
 

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

Autoritatea finanţatoare va repeta 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, autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare 
nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii. 
 

Comisia de evaluare şi selecţie va proceda la analiza şi evaluarea proiectelor şi va 
întocmi un Proces Verbal, în care va arăta situaţia evaluării şi selectării proiectelor, cele 
care vor fi selectate şi cele respinse de la finanţare, cu motivare de rigoare. 
Desemnarea proiectelor câștigătoare se va face în ordinea descrescătoare a puctajului 
obținut, în limita fondurilor aprobate, înțelegând că aceste proiecte sunt cele mai 
avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar. 
Decizia de respingere a unei cereri de finanțare va avea la bază unul din următoarele 
motive: 

- documentația a fost depusă după termenul limită precizat în anunțul de 
participare; 

- documentația depusă este incompletă sau nu este conformă condițiilor impuse; 
- solicitantul sau unul din partenerii în proiect este neeligibil; 
- proiectul este neeligibil; 
- proiectul nu întrunește minim 60 de puncte. 

 

14. Încheierea contractului 
 

În vederea asigurării transparenţei autoritatea finanţatoare va da publicităţii lista 
proiectelor selectate şi va comunica în termen de 15 zile beneficiarului rezultatul 
selecţiei, în vederea prezentării acestuia la contractare. 
 

Contractul se încheie între Municipiul Dorohoi şi asociaţia/clubul sportiv căreia i s-a 
selecţionat proiectul. 
 

Autoritatea finanţatoare va transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă, nu 
mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului. 
 

Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatului selecţiei solicitantul nu 
se prezintă pentru încheierea contractului de cofinanţare se consideră că finanţarea nu 
a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanţare. 
 

La încheierea contractului de finanţare nerambursabilă, beneficiarul este obligat să 
semneze o declaraţie de imparţialitate, anexă la cererea de finanțare. 
 

În cadrul programului, implementarea proiectelor trebuie să se desfășoare în anul 
bugetar respectiv, activitățile proiectelor trebuie să fie derulate în perioada următoare 
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semnării contractului de finanțare nerambursabilă, iar proiectele trebuie să fie 
decontate conform contractului de finanțare nerambursabilă. 
 
 
 

 

15. Decontarea şi alocarea sumei 
 

Municipiul Dorohoi va efectua plata către asociaţiile/cluburile sportive, selectaţi în 
cadrul procedurii de selecţie publică de proiecte, prin virament în contul bancar al 
acesteia, astfel: 

- prima tranşă(avans), ce nu poate depăși 30% din finanțare acordată, 
- finanțarea pentru următoarea tranșă se acordă doar după justificarea tranșei 

anterioare, prin depunerea de rapoarte și documente justificative, 
- ultima tranșă va fi de 15 % din valoarea finanșării nerambursabile. 

Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente: 
- solicitare avans: beneficiarul depune la registratura Primăriei Municipiului 

Dorohoi o cerere de solicitare avans și va emite o factură cu suma stabilită în 
contactul de finanțare. 

- Solicitare tranșe intermediare: beneficiarul depune la Registratura Primăriei 
municipiului Dorohoi o cerere de solicitare tranșă  intermediară , factura cu 
suma solicitată și obligatoriu raportul intermediar(va cuprinde date referitoare 
la acțiunile desfașurate precum și suma care s-a cheltuit până la acea dată) 
narativ și financiar. 

- Solicitare tranșă finală: beneficiarul depune la Registratura Primăriei 
municipiului Dorohoi o cerere de solicitare tranșă  finală , factura cu suma 
solicitată și obligatoriu raportul final(va cuprinde date referitoare la toate 
acțiunile desfașurate cu cheltuielile aferente) 

Beneficiarii care nu depun rapoartele intermediale /finale nu primesc tranșele 
solicitate. Raportările și solicitările de tranșe se depun atât pe suport hartie cât și în 
format electronic, fiind însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile 
efectuate. 
  
 
 
16. Promovare și diseminare 
 
 Beneficiarul de finanțare nerambursabilă are obligația de a face referire explicită 
la toate activitățile și evenimentele pe care le desfășoară precum și pe toate materialele 
și produsele de promovare, la următoarea expresie ,,Proiect finanțat de Municipiul 
Dorohoi și Consiliul Local Dorohoi . Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția 
Municipiului Dorohoi și nu implică nicio responsabilitate din partea acestuia.’’ 
 
 Municipiul Dorohoi va putea să facă publice în modul care va considera necesar, 
prin publicarea de materiale, articole sau alte manifestări, activitățile efectuate în cadrul 
Proiectului și rezultatele obținute. 
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17. Sancțiuni 
 
 

Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară 
inteervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea 
notificății prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit din culpă 
obligațiile contractuale.  

Notificarea va putea fi trimisă în termen de 10 zile de la constantarea 
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații 
contractuale. 
 În cazul rezilierii contractului de finanțare , beneficiarul este obligat în termen de 
15 zile să returneze sumele primite. 
 Pentru sumele restituite din culpa beneficiarilor aceștia datorează dobânzi și 
penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care 
se constituie în venituri ale bugetului local. 
 Nerespectarea  prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale, precum 
și la interzicerea participării pentru obținerea finanțării în următorul an. 
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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 persoană 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, 

şi, 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: 

 


