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Rl:A SIMTEX 9 

PROIECT DE HOTARARE NR: � __ :;..._ __ 

privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantiirilor nerambursabile 

alocate din bugetul judetului lalomito pentru activitiiti nonprofit de interes general 

pentru anul 2020 

Consi/iul Judetean laiomita, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 

Consiliului Iudetean talomita, 
3'31! /�.lO - C. din (3. 0.2.,. 2020 al Presedintelul 

I 

Examintind: 

- Raportu/ nr. 34/l)hoM-C din /4. ilL-, 2020 al Directiel Coordonare Organizare; 
I 

- Avizul nr. din 2020 al Comisiei juridice, de disciplinii drepturi, 
ob/igatii $i incompatibilttiui; 

- Avizu/ nr. din 2020 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriu/ui, dezvoltare regionalii, protectia mediului $i turism; 

- Avizul nr. din 2020 al Comisiei economico - financiare $i 
agriculturii; 

- Avizul nr. din 2020 al Comisiei pentru muncii, sanatate, asistentii 
--- --- 

socio/a si familie; 
- Avizul nr. din 2020 al Comisiei pentru i'nvatamant, culturii, culte, 

tineret, co/aborarea cu societatea civila $i relatii externe, 
In conformitate cu: 
- Strategia de Dezvoltare a ludetului taiomita pe perioada 2009-2013, cu orizont 

2013-2020; 

- prevederile art. 173 a/in. (1) lit. e), f) si a/in. {7) lit. a) din Ordonania de Urgenta 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codu/ administrativ, cu modlficiuile $i completiuile 

ulterioare; 
- prevederile Legii 350/2005 privind regimul flnantarilor nerambursabile pentru 

activttiiti nonprofit de interes general, cu modificiirile $i completiirile u/terioare; 
- prevederile Legii nr. 489/2006 privind Jibertatea religioasii si regimul general al 

cu/te/or, republicata, cu modificiirite si completiuile ulterioare; 
- prevederile Legii educatlei nationale nr. 1/2011 cu modificiiri/e $i compietiirile 

ulterioare; 
- prevederile Legii tineri/or nr. 350/2006, cu modificiuile $i compietiuile ulterioare; 
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- prevederile Ordonontei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia 

mediului, cu modificiirile }i completiirile u/terioare; 

- prevederile Legii 52/2003 privind transporenta decizionalii in administratia 

publica, repubiicata, cu modificiuiie }i comptetiuile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind flnantele pub/ice locale, cu modlficiirlle }i 

completiuile u/terioare; 

- prevederile Regu/amentu/ui de organizare $i funciionare a Consi/iu/ui Judetean 

ialomita, aprobat prin hotiiriuea nr.3 din 19.01.2017, cu modijiciuile ulterioare; 
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean talomita nr. din 2020 

privind aprobarea bugetului general al judetului ialomita pe anul 2020, 
In temeiul art. 196 a/in. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codu/ administrativ, cu moalficari!e $i completiirlle ulterioare, 

H O T A R A $ T E :  

A rt . 1  Se aprobii Ghidul solicitantului privind regimul finantiirilor nerambursabile 

alocate din bugetu/ judetului tatomita pentru activitiiti nonprofit de interes general 

pentru anul 2020, previizut in anexa care face parte inteqrantii din prezenta hotiuiire. 

Art.2 Ducerea la lndepitnire a prezentei hotarari se va asigura de catre 
Presedintele Consiliului Iudeiean lalomita prin intermediul directiitor din cadrul 

aparatu/ui de specialitate. 

Art.3 Prezenta hotiuiire devine obligatorie s! produce efecte de la data aducerii la 

cunostinto oubtica. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Iudetulu! lalomita, prezenta hotiirtue se va 

comunica, spre ducere la indeplinire, Presedintelut Consiliu/ui ludetean talomita, 

Dlrectiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al consiliu/ui judetean si, spre 

$tiinta, lnstituiiei Prefectului - Iudetul lalomita, urmtuid a fi publicata in presa loco/a !ji 

pe site-u/ Consiliu/ui Iudetean latomiia. 

PRE$ED/NTE, 
VICTOR MORARU 

Avizat, 

Secretarul General al Iudetului lalomito 

Adrian Robert IONESCU 

Conall/ul Judet11n lalomlta 

1111111111111111111111111111 Iii 
10000042189 

2 ex. 
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La hotararea CJ Ialornita nr. din 
Anexa 
.2020 

Consiliul Judetean Ialomita 
, , 

Slobozia - Plata Revolutiei nr.I 
Tel:0243/230200, Fax: 0243/230250 

e-mail: cji@cicnet.ro 
www.cicnet.ro 

GHIDUL SOLICITANTULUI 
privind regimul flnantarilor nerambursabile 

alocate din bugetuJ judetului Ialomita pentru activitiifi nonprofit de interes 
general pentru anul 2020 
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CAPITOLUL I - INFORMATII GE ERALE 

1.1 Temeiul legal 
Conform art. 173 alin.(7) lit.(a) din Ordonanta nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Judetean, hotaraste, in conditiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice rornane ori straine, inclusiv cu parteneri din 
societatea civila, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau 
proiecte de interes public judetean, national sau international potrivit competentelor sale si in 
conditiile legii, in domenii privind: culte, religie, educatie, sanlitate si educatie antidrog, protectia 
mediului. Finantarile pentru proiecte se acorda in conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerarnbursabile pentru activitati 
nonprofit de interes general; 
- Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasa si regimul general al 
cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile eyi completarile ulterioare; 
- Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificarile �i completarile ulterioare; 
- Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu 
modificarile si cornpletarile ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile �i completarile 
ulterioare. 
- Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publics cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

1.2 Glosar de termeni 
in intelesul prezentului GHID, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea 

semnificatie: 
a) autoritate finantatoare - Judetul Ialomita reprezentat de Consiliul Judetean Ialomita; 
b) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila in unna 
aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte; 
c) bugetul proiectului - reprezinta totalitatea surselor de finantare necesare realizarii proiectului 
�i a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform nonnelor legale in vigoare; 
d) cerere de finantare - document completat de catre solicitanti in vederea obtinerii finantari! 
pentru una sau mai multe actiuni/activitati din cadrul unui proiect (Anexa nr. l ); 
e) cheltuieli eligibile - sunt considerate eligibile cheltuieli care reflecta costuri necesare �i 
rezonabile, sunt oportune si justificate, sunt efectuate pe perioada de desfasurare a 
actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului propus, sunt legate in mod direct de obiectul 
contractului de finantare �i trebuie sli fie prevazute in formularul de buget, identificabile si 
verificabile, sunt sustinute de acte si documente justificative corespunzatoare ( cap.2.3.1).; 
f) contract de finantare nerambursabila - contract incheiat, in conditiile legii, intre Judetul 
Ialornita in calitate de autoritate finantatoare �i un beneficiar; 
g) contributia solicitantului - reprezinta o parte din cheltuielile propuse pentru realizarea 
proiectului in procent de minimum l 0% din valoarea cheltuielilor eligibile; 
h) finantare nerambursabila - alocare de fonduri, prevlizute distinct in bugetul autoritatii 
finantatoare pentru acoperirea partiala a cheltuielilor necesare realizarii unor actiuni sau 
programe de interes public la nivelul judetului Ialomita; 
i) fonduri pub lice - sume alocate din bugetul judetului Ialomita; 
j) solicitant - asociatie sau fundatie constituita conform legii sau culte religioase recunoscute 
conform legii, cu sediul social sau filiala in judetul Ialornita care depune o propunere de proiect 
cu relevanta si aplicabilitate in judetul Ialomita, solicitand finantare pentru una sau mai multe 
actiuni/activitati din cadrul proiectului. 

1.3 Principiile care stau la baza finantarti nerambursabile 
Principiile care stau la baza acordarii de finantare nerambursabila sunt: 

a) libera concurenta - asigurarea conditiilor pentru ca oricare solicitant sli aiba dreptul de a 
deveni beneficiar; 
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b) eficacitatea utiliziirl! fondurilor publice - folosirea sistemului concurential si a criteriilor 
care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice �i financiare pentru 
atribuirea contractului de finantare nerambursabila; 

. . 

c) transparenta - punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila; 
d) tratamentul egal - respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie astfel 

tncat orice persoana juridica care depune o oferta sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul 
respectiv; 
e) excluderea cumulului potrivit careia: - pentru o activitate nonprofit un beneficiar nu poate 
co.ntracta decal o singura finantare nerambursabila de la Consiliul Judetean Ialomita in decursul 
unui an fiscal; 
f) neretroactivitatea - excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati 
a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finantare; 
g) coflnantarea - finantarea nerambursabila trebuie insotita de o contributie din partea 
beneficiarului de minimum 10% din valoarea total a a proiectului. Contributia trebuie sa 
reprezinte cheltuieli eligibile asa cum sunt descrise la punctul 2.3 . 1 .  111  prezentul Ghid. 

CAPITOLUL 11-CRITERII DE ELIGIBILITATE 

2.1 Eligibilitatea solicitantului. 
Pentru a fi eligibili la o finantare nerambursabila solicitantii trebuie sa indeplineasca 

cumulativ urmatoarele conditii: 
a) solicitantul trebuie sa fie persoana juridica fiira scop patrimonial - asociatii, fundatii 

constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform prevederilor de la punctul 
1.2. lit j); 

b) sa nu aiba datorii la bugetul de stat, la bugetele locale ale unitaplor adrninistrativ - teritoriale 
111 care au sediul, la bugetul Judetului Ialornita sau la plata contributiei pentru asigurar ile 
sociale de stat; 

c) sa fi respectat obligatiile asumate prin contractele de finantare anterioare; 
d) sa aiba alte surse de finantare in cuantum de minim 10% din valoarea totala eligibili\ a a 

proiectului; 
e) sa nu faca obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori sii fie deja tn stare de 

dizolvare sau lichidare, in conforrnitate cu prevederile legale in vigoare; 
f) sii aiba prevazut in statut activitatea corespunziitoare domeniului la care doresc sa participe; 
g) sa nu aiba conturile ban care blocate conform unei hotarari judecatoresti definitive; 
h) sa nu furnizeze informatii false in documentele prezentate; 
i) documentatia solicitantilor sa fie depusa inaintea datei limita stabilita de autoritatea 

finantatoare. 

Autoritatea finantatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le considera 
necesare pentru verificarea respectiirii conditiilor mai sus mentionate, 

Sunt excluse de la finantare ONG-urile care in ultimii patru ani au comis o grava greseala 
in materie profesionala sau nu si-au indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de 
finantare nerambursabila, tn masura in care autoritatea finantatoare poate aduce ca dovada 
rnijloace probante in acest sens. 

2.2 Eligibilitatea proiectului. 
Domeniu de aplicare 
Potrivit dispozitiilor prezentului ghid, nu se acorda finantari pentru activitati ce presupun 

dezvoltarea infrastructurii solicitantului (proceduri de arnenajari interioare, extindere, lucrari de 
constructii etc.) Finantarile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitati generatoare de 
profit. Domeniile pentru care se aplica prezentul ghid sunt: 
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1. sl\nl\tate �i educatie antidrog; 
2. educatle; 
3. culte �i religie; 
4. protectia rnediului. 
in cazul id care pentru unul sau mai multe domenii nu se depune nici un proiect sau se 

depun numai proiecte neeligibile sau valoarea acestora nu acopera sumele alocate, Autoritatea 
finantatoare i�i rezervii dreptul de a redistribui, in conditiile legii, aceste fonduri domeniilor 
pentru care exista proiecte sau actiuni/activitati eligibile. Redistribui.rea se va realiza in ordinea 
descresciitoare a punctajelor obtinute in cadrul celorlalte domenii, cu conditia ca acele punctaje 
sii depaseasca 60 puncte. in cazul in care beneficiarul cu eel mai mare punctaj care intra la 
redistribuire solicits fonduri de la finantator mai mari decat restul de redistribuit, va primi doar 
finantarea disponibila ramasa, trebuind sa asigure restul de cofinantare pentru a realiza proiectul. 
in cazul In care nu este de acord cu acest lucru, potentialul beneficiar va da o declaratie pe 
propria raspundere in aces! sens, iar restul de finantare disponibil se va acorda urmatorului 
beneficiar cu eel mai mare punctaj la redistribuire si care primeste faptul ca suma redistribuitii 
reprezintii un cuantum suficient pentru i.mplementarea proiectului propus. Finantarea proiectelor 
propuse in unna redistribuirii fondurilor intre domenii va avea loc dupii rectificarea bugetului 
judetului prin Hotiiri'ire a Consiliului Judetean Ialomita. 

Activitatile/Actiunile pot consta tn.: festivaluri organizate pe teritoriul judetului, diverse 
expozitii - pictura, sculpture, foto etc. (pentru domeniile educatie si culte/religie), 
aniversari/comemorari, editare §i lansare de carte sau publicatii cu caracter educativ sau stiintific, 
recitaluri, concursuri pe teme educationale, de mediu, artistice, actiuni de ecologizare, plantare 
de perdele de protectie forestiere, tabere de creatie, vizite didactice, congrese, simpozioane, si 
altele asemenea desfasurate in judet, participiiri la concursuri nationale §i internationale in 
domeniile precizate. 

Mentionam ca activitatile de mai sus sunt cu titlu de exemplificare si ele pot fi completate 
cu proiecte adecvate domeniilor de aplicare. 

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor: 

2.3.1. Cheltuieli eligibile 
a) inchirieri: siili de activitati (seminarii, cursuri, expozitii etc), echipamente, mijloace de 
transport; 
b) fonduri de premiere in cazul organiziirii concursurilor; valoarea maxima a premiului I sli fie 
500 lei; 
c) transport: bilete §i abonamente de transport, transport echipamente si materiale, bonuri de 
benzinii (in limita a 7,5 1/100 Ian parcursi pe distanta cea mai scurta); 
d) cazare si masa: cazarea si rnasa aferenta persoanelor implicate in derularea proiectului intr-o 
structura de prirnire turistica de maxim 3 stele. in cazul in care cazarea s-a fi\cut 1ntr-o structura 
de primire turistica de confort superior celei de 3 stele, se deconteaza numai 50% din tariful de 
cazare perceput. Masa se deconteazii in cuantum de 30 lei/zi/persoanii. 
e) materiale consumabile: saci menaj, manusi, unelte, rechizite birotica (hartie, toner, cartus 
imprimanta, markere, pixuri, rnape etc.), materiale sanitare; 
f) material vegetal, pomi, pueti, butasi, rasaduri, serninte; 
g) achizitionare servicii de genul: servicii transport, catering, traduceri autorizate, tehnoredactare, 
servicii tiparire ( materiale publicitare, reviste, carti, etc.); 
h) publicitate: actiuni promotionale ale proiectului ( costuri legate de diseminarea informatiilor 
despre proiect, realizarea unei pagini web, materiale prornotionale etc.); 
i) dotiiri: mijloace fixe, obiecte de inventar in limita a 30% din totalul valorii finantarii 
nerambursabile acordate cu conditia sa se dernonstreze faptul ca reprezinta o components 
indispensabila implementiirii proiectului. 

5 

», 



2.3.2. Cheltuieli neeligibile: 
a) costuri administrative (apa, canal, electricitate, telefon, internet, gaze naturale, costuri de 
incalzire etc.); 
b) cheltuieli salariale ale beneficiarnlui finantarii si diurna; 
c) plata catre persoane fizice saujuridice care se lncadreaza la categoria onorarii; 
d) cheltuieli pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor; 
e) cheltuieli cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe; 
t) achizitii de terenuri; 
g) achizitia, reabilitarea, construirea, renovarea de cladiri, reparatii; 
h) achizitia de vehicule sau componentele acestora (anvelope, parti caroserie etc.), reparatii si 
servicii de intretinere; 
i) biiuturi alcoolice si tutun, room service si minibar; 
j) transport in regim de taxi; 
k) premierea elevilor olimpici ialomiteni din foviiliimilntul preuniversitar de stat, pentru anul 
scolar 2019-2020. 

Orice contributie in naturii raportata de catre beneficiar nu poate constitui justificarea 
partii de cofinantare a solicitantului prevazute la clauza nr.1.3, pct. g. 

CAPITOLUL III- PROCEDURA DE SOLICITARE A FINAN'.fARII 

Documentatia de solicitare a finantarii, redactata In limba romana, se va depune in doua 
exemplare la Compartimentul Centrnl de Informatii pentru Cetateni - Registratura Consiliului 
Judetean Ialornita, din municipiul Slobozia, Piata Revolutiei nr. 1, in termenul stabilit �i adus la 
cunostinta publica. 

Consiliul Judetean Ialomita acordii flnantare pentru sustlnerea unui proiect sau 
actiuni/activitat! din cadrul proiectului, iar flnantarea solicitatii nu trebuie sii depaseasca 
30% din valoarea alocatii clomeniulu.i in care se incaclreazii proiectul propus. 

Propunerea de proiect are caracter ferm �i obligatoriu din punct de vedere al continutului 
si trebuie sii fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant, prin reprezentantul siiu legal. 

Bugetul prezentat in propunerea financiarii a proiectului nu poate fi majorat sau diminuat 
ca urmare a selectiei de catre comisia de evaluare �i are caracter ferm pe toatii durata de 
indeplinire a contractului de finantare nerambursabilii. 

Dosarul de participare la selectia de oferte trebuie sa contina urmiitoarele documente: 
a) formular tip de solicitare a finantarii, conform Anexei 1 .  Odata cu depunerea cererii de 

finantare solicitantul va preciza 111 mod expres domeniul pentru care aplica in vederea 
obtinerii unei finantari nerambursabile. In cazul organizarii de concursuri, cererea de 
finantare va fi insotita �i de regulamentu1 concursului; 

b) declaratie de irnpartialitate a persoanei care reprezinta solicitantul - Anexa 2; 
c) declaratie pe propria riispundere cii este eligibil din punct de vedere financiar - Anexa 3; 
d) bugetul proiectului - Anexa 4; 
e) copie a actului constitutiv, a statutului, ultima versiune si a certificatului de inregistrare 

fiscalii sau orice alte acte doveditoare ale dobandirii personalitatii juriclice semnate si 
stampilate cu rnentiunea "conform cu originalul"; 

Modificarea modelelor standard sau omiterea informatiilor inscrise in campurile 
formularelor, pot conduce la respingerea cererii de finantare pe motiv de neconformitate 
administrativa, 

Nu vor participa la selectia de proiecte dosarele incomplete sau cele care contin 
documente intocmite incorect. 

In situatia in care un solicitant depune mai multe solicitiiri de finantare nerarnbursabila, 
nu va putea beneficia de finantare mai mult de un proiect.In acest scop va indica odata cu 
depunerea solicitiirii de finantare si ordine de prioritate in cazul in care numiirul proiectelor 
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depuse este mai mare. Acesta precizare va fi fiicuta intr-un document distinct atasat la cererea de 
finantare. 

CAPITOL UL IV - PROCEDURA DE SELECTIE A PROIECTELOR 

4.1. Preciziiri generale 
Sesiunea de selectie a ofertelor se va desfasura astfel: 

a) publicarea anuntului privind sesiunea de selectie. Anuntul de participare se publica in 
Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea a VI-a, in eel putin douii cotidiene locale si pe site-ul 
Consiliului Judetean Ialornita si prin afisare la sediul autoritatii finantatoare cu eel putin 30 de 
zile calendaristice inainte de data limitii pentru depunerea ofertelor; 
b) verificarea indeplinirii conditiilor de participare la selectie, verificare care se va efectua la 
sediul Consiliului Judetean Ialomita, se va urmari ca documentatia depusa sa fie completa si sa 
indeplineasca criteriile de eligibilitate; 
c) selectia ofertelor se va face de catre Comisia de evaluare si selectie a proiectelor care va stabili 
punctajele finale. Comisia de evaluare �i selectie a proiectelor va fi constituitii in baza dispozitiei 
presedintelui Consiliului Judetean Ialomita; 
d) comunicarea publics a rezultatului selectiei pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita 
www.cicnet.ro si prin afisare la avizierul autoritatii finantatoare, 

Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face exclusiv pe baza selectiei de 
proiecte, procedurii care pennite atribuirea unui contract de finantare din fonduri publice, prin 
selectarea acestuia de catre o comisie, cu respectarea principiilor prevazute la cap .1.3. 

Proiectele sau actiunile/activitiitile din cadrul proiectelor de interes public var fi 
selectionate pentru finantare, in limita unui fond annal aprobat prin hotararea Consiliului 
Judetean Ialomita, pentru aceasta destinatie, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la 
elaborarea, aprobarea, executarea �i raportarea bugetului general al judetului. 

4.2. Etapele procedurii de selectie 
a) publicarea programului annal pentru acordarea finantarilor nerambursabile; 
b) publicarea anuntului de participare, a termenului limita de depunere �i a intregii documentatii 
necesare, in presa, la avizierul propriu al C.J. Ialornita �i pe site-ul instituµei:www.cjialomita.ro; 
c) depunerea proiectelor la Cornpartimentul Centrul de Informatii pentru Cetateni - Registratura 
Consiliului Judetean Ialomita, din municipiul Slobozia, Piata Revolutiei nr. I, in termenul limita 
stabilit; 
d) verificarea eligibilitatii, inregistriirii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica 
si financiara; 
e) evaluarea propunerilor privind actiunile I activitatile din cadrul proiectelor propuse; 
f) cornunicarea rezultatelor prin afisare la avizierul Centrului de Informatii pentru Cetateni, pe 
pagina de internet www.cjialomita.ro si adresa scrisa catre beneficiari; 
g) depunerea eventualelor contestatii; 
h) solutionarea contestatiilor; 
i) comunicarea rezultatelor contestatiilor prin afisare la avizierul Centrului de Informatii pentru 
Cetateni, pe pagina de internet www.cjialomita.ro si adresa scrisa catre beneficiari; 
h) incheierea contractelor de finantare nerambursabilii; 
i) publicarea anuntului de atribuire a contractelor de finantare nerarnbursabila pe pagina de 
internet a institutiei www.cjialomita.ro si la aviziernl propriu al CJI; 

4.3. Criteriile de evaluare �i selectie 
Selectia si evaluarea cererilor de finantare se va face de catre Comisia de evaluare pe 

baza criteriilor de selectie aprobate prin prezentul Ghid. 
Criteriile de evaluare si selectie pentru aprobarea cererilor de finantare, trebuie sa faca 

posibila evaluarea, pe haze competitive, concurentiale, a capacitatii solicitantilor de a finaliza 
activitatea propusa pentru finantare, aviind in vederea indeplinirea urmatoarelor conditii: 
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Criterii de evaluare Punctaj 
maxim 

1.Relevantii si coerenta 30 
1.1 .Ciit de convinzator este descrisa problema abordata? 5 
1.2.Cate de relevante sun! obiectivele proiectului in raport cu problema 10 
descrisa? 
(Obiective SMARTS- specific, M-miisurabil, A-posibil de arias, R-realist, T-definit 1n timnl 

1.3.Cate de clar definit si strategic este ales Grupul/grupurile tintii? 5 
1.4.In ce miisurii proiectul contine elemente specifice care adaugii valoare? 5 
( ex.solutii inovatoare, modele de bunii practicii ce pot fi multiplicate, 
continuarea unei traditii etc.) 
1 .5.In ce miisurii tema proiectului se incadreaza In prioritatile de dezvoltare 5 
localii stabilite prin strategie la nivelul judetului? 
2.Metodologie 25 
2.1 .Ciit de necesare, realiste si coerente intre ele sunt activitatile propuse in 5 
cadrul proiectului? 
2.2.Ciite de clar si realist este calendarul proiectului? 5 
2.3.Ciite de coerente sunt activitatile prop use in raport cu obiectivele 10 
proiectului? ( coerentii=obiective-activitii\i-rezultate-1mpact in randul grupului 
tintii si al cornunitatii) 
2.4.Ciit de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului in raport cu 5 
activitatile propruse? 
3.Buget si eflcienta costurilor 25 
3.1.In ce masura bugetul este clar realist si detaliat pe caoitole de cheltuieli? 15  
3.2.In ce miisurii sunt necesare cheltuielile estimate in raport cu activitatile 10 
propuse pentru implementarea proiectului? 
4.Caracterul actiunii 10 
4.1.international 10 
4.2.na\ional 8 

4.3.interiudeteanlregional 6 

4 .4 .j udetean 5 
4.5.local 3 
5.Continuitatea acriunii 10 
5.1.oeste 5 editii 10 
5.2.editia 2-4 5 
5.3.editia I 3 
Total 100 

Pentru a fi selectatii, 1n vederea finantarii, o propunere trebuie sii intruneasca un punctaj 
total minim de 60 pnncte. In cazul in care punctajul total obtinut de o propunere de proiect este 
rnai mic de 60 puncte proiectul nu este eligibil de a primi finantare. 

Finantarea aprobata poate fi aceeasi sau mai mica decat cea solicitata.In scopul stabilirii 
valorii finantarii pe parcursul evaluarii comisia de selectie poate solicita clarificiiri cu privire la 
aspectele neclare privind activitarile/obiectivele/bugetul proiectului. 

u toate propunerile care vor intruni punctajele rninime necesare vor putea primi 
finantare. Vor obtine finantare proiectele care intrunesc, in ordine descrescatoare, punctajele cele 
mai mari, alocarea sumelor facandu-se in limita bugetului disponibil la mornentul aprobarii, 

Comisia de evaluare va inainta raportul procedurii de selectie a proiectelor spre aprobare 
presedintelui Consiliului Judetean Ialomita, Dupa aprobare si solutionarea eventualelor 
contestatii se va proceda la semnarea contractelor de finantare nerambursabila. 
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4.4. Comisia de evaluare �i selectie a proiectelor 
Selectia ofertelor se realizeaza de catre o comisie constituita la nivelul Consiliului 

Judetean Ialornita. 
Comisia de selectie este alcatuita din cinci membri, numita prin dispozitia presedintelui 

Consiliului Judetean Ialomita, 
Componenta nominal ii a comisiei va fi adusa la cunostinta publica numai dupa incheierea 

sesiunii de selectie, Fiecare membru al Comisiei va completa o declaratie de impartialitate si 
confidentialitate, 

Comisia de evaluare si selectie a proiectelor are urmatoarele atributii: 

• analizeaza $i noteazii proiectele in conformitate cu grila de acordare a punctajului; 
• stabileste ierarhia ofertelor in functie de valoarea si importanta proiectului, pe baza 

punctajului obtinut. 
• iruocmeste un proces verbal cuprinzand rezultatele finale ale selectiei proiectelor $i 

propunerea de finantare a ONG-urilor, care va fi spus spre aprobare presedintelui Consiliului 
Judetean Ialomita. 

4.5. Contestatii 
Solicitantii nemultumiti de modul de respectare a procedurii privind organizarea si 

desfasurarea selectiei de oferte, pot depune contestatie in tennen de maximum 2 zile lucratoare 
de la data publicarii rezultatului selectiei pe site-ul www.cjialomita.ro. 

Contestatiile vor fi solutionate in tennen de 3 zile lucratoare de la data expirarii 
termenului de depunere a contestatiilor, 

Solutionarea contestatiilor se va realiza de catre o comisie alciituitii din 3 membri 
' ' (membri sunt din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialornita) si numita prin 

dispozitie a presedintelui Consiliului Judetean Ialomita. Contestatia poate fi admisa sau 
respinsii.Comisia de contestatii va lntocmi un proces-verbal de analizii a contestatiilor in care va 
stabili rezultatul solutionarii acestora. · 

in components comisiei de solutionare a contestatiilor nu sunt numiti membrii care au 
facut parte din Comisia de evaluare si selectie a proiectelor. 
Contestatia se formuleaza in scris $i va contine urmatoarele: 

• datele de identificare ale contestatarului; 
• numiirul de inregistrare al cererii de finantare $i titlul proiectului; 
• obiectul contestatiei; 
• motivele contestatiei; 
• dovezile pe care se intemciaza; 
• semnatura contestatarului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila, 

CAPITOL UL V - iNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANTARE 

Contractul de finantare nerarnbursabila se incheie intre Judetul Ialomita reprezentat prin 
Presedintele Consiliului Judetean Ialomita in ca!itate de finantator si solicitantul selectionat in 

calitate de beneficiar. Contractul va fi insotit de Anexa 4 ce cuprinde bugetul proiectului. 
Daca in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii rezultatului, 

solicitantul nu se prezinta la Registratura Consiliului Judetean Ialornita pentru incheierea 
contractului de finantare, se considera ca suma alocata spre finantare de catre Consiliul Judetean 
Ialornita nu a fost acceptata, iar proiectul in cauza se elimina de la finantare. 

in urma semnarii contractului de finantare, orice modificare a bugetului proiectului se va 
putea realiza, numai in urma semnarii de catre parti a unui act aditional la contract, prin 
realocarea unor fonduri intre categoriile de cheltuieli eligibile finantate din proiect, f'arii a afecta 
valoarea totala a bugetului care ramane fermii. 

Calendarul actiunilor poate fi modificat prin act aditional, 
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CAPITOLUL VI -PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE 

6.1. Obligatlilc beneficiarului 
a) Sa depuna la sediul autoritatii finantatoare, in terrnen de eel mult 5 zile lucratoare de la 
finalizarea proiectului, dar nu mai tiirziu de 27 noiembrie 2020, ora 14:00, urmatoarele 
documentele justificati ve: 

• Raportul tehnic ( model Anexa 5) 
• Decontul de cheltuieli aferent actiunilor/activitatilor sau proiectului finantat de Consiliul 

Judetean Ialomita (Anexa 6) care reflecta suma alocata de catre judetul Ialornita si suma 
reprezentand contributia beneficiarului, conform Anexei 4 la contract. 
Obs: Decontul de cheltuieli trebuie sa fie III concordantii cu anexa la contract. 

b) Cota de cofinantare a beneficiarului trebuie cheltuita si justificata in perioada derularii 
contractului (de la semnarea contractului piinii la finalizarea Jui). 
c) Sii utilizeze finantarea nerambursabilii numai in scopul realizarii activitatii/activitatilor din 
cadrul proiectului �i finantate de Consiliul Judetean Ialomita. 
d) Sa implementeze proiectul pe propria raspundcre �i fa concordanta cu descrierea din cererea 
de finantare, cu scopul de a atinge obiectivele mentionate, 
e) Sa nu utilizeze finantarea nerambursabila pentru activitati generatoare de profit. 
f) Sa reflecte corect si la zi, in evidentele sale cantabile, toate operatiunile econornico-financiare 
ale proiectului si sii le prezinte autoritatii finantatoare ori de elite ori ii sunt solicitate. 
g) Sa pastreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atesta 
desfasurarea proiectului si sa accepte controlul si verificarile autoritatii finantatoare, precum si al 
Curtii de Conturi, in Iegatura cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie subventia primita. 
h) Sa faca referire explicita pe materialele promotionale realizate in cadrul proiectului �i cu 
ocazia evenimentelor �i actiunilor finantate de Consiliul Judetean Ialomita �i desfasurate pe 
durata derularii proiectului, la contributia Judetului Ialomita, utiliziind sigla judetului Ialomita �i 
fonnularea ,,Activitate/ Activitati/Proiect realizata/realizate cu sprijinul financiar al Consiliului 
Judetean Ialomita". 

' ' 

• Pentru primirea sumei decontate, se va completa Cererea de virare a banilor - Anexa 7. 

6.2. Decontarea cheltuielilor 
Decontarea cheltuielilor se va face luand in considerare urmatoarele aspecte: 

a) cheltuiala a fast realizata pentru proiect, pentru tipurile de cheltuieli prevazute la 2 .3 .1 
prezentate in bugetul proiectului (este dovedita legarura directs cu proiectul); 
b) finantarea nerarnbursabila se poate deconta daca a fast efectuata pentru activitati si plii\i 
efectuate pe perioada derularii contractului ( perioada de la semnarea contractului, piinii la 
finalizarea Jui); 
c) beneficiarul prezinta toale documentele justificative de plata, pentru fiecare tip de cheltuiala, 
in copie, semnate §i stampilate, cu mentiunea "conform cu originalul"; 
d) beneficiarul a dovedit realizarea activitatii pentru care a fast efectuata cheltuiala in cauza; 
e) facturile sunt emise pe numele beneficiarului finantarii; 
f) facturile sun! completate cu toate datele necesare din punct de vedere al continutului 
- detalierea exacta a produselor sau serviciilor achizitionate; 
g) facturile sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei - numarul �i 
data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnate �i stampilate; 
h) toate documentele justificative exteme, emise de catre un prestator din afara Romaniei catre 
beneficiarul finantarii, se var prezenta la decant insotite de traducerea acestora (neautorizata) in 
limba romana, Traducerea trebuie sii fie Insotita de declaratia pe propria raspundere a 
beneficiarului privind corectitudinea traducerii. 

In vederea depunerii decontului financiar - contabil aferent actiunilor/activitatilor 
cofinantate, beneficiarnl finantarii va prezenta urmatoarele documente justificative: 
a) pentru inchirieri de spatii si aparatura se var prezenta:contractul, procesul verbal de receptie, 
factura fiscala si ordinul de plata/chitanta din care rezulta plata facturii; 
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b) fonduri de premiere - pentru justificarea cheltuielilor reprezentand premii, beneficiarul 
finantarii nerambursabile va prezenta tabelul de premiere, care trebuie sa cuprinda: numele si 
prenumele persoanelor premiate, valoarea premiului, date de identificare ale persoanei 
premiate(serie si nr CI I CNP), semnatura persoanei beneficiare. Valoarea maxima a premiului I 
este de 500 lei. 
c) pentru cheltuieli de transport se vor prezenta biletele de ciiliitorie, ordinele de deplasare, 

bonuri, taxe autostradii, bonuri trecere poduri, foi de transport etc., dupii caz si se vor deconta 
urmatoarele: 

• orice fel de tren, dupii tariful clasei a JI-a, pe distante de panii la 300 km, si dupii tariful 
clasei I, pe distante mai mari de 300 de km; 

• navele de ciiliitori, dupii tariful clasei I; 
• mijloace de transport auto si transport in comun, dupii tarifele stabilite pentru aceste 

mijloace; 
• mijloace de transport auto inchiriate; 
• cheltuieli conexe transportului: taxe de autogarii, port, taxe pentru trecerea podurilor, taxe 

privind circulatia pe drumurile pub lice, etc. previizute de dispozitiile Jegale in vigoare. 
in cazul in care deplasarea se efectueazii cu autoturismul proprietate personals a 

beneficiarului finantarii sau cu mijloace de transport inchiriate justificarea cheltuielilor se va 
face pe baza foii de parcurs care trebuie sii cuprindii: destinatia deplasiirii, distanta in km, 
consumul normal, consumul efectiv. 

De asemenea, pentru deplasarea participantilor la proiect cu autoturismul proprietate 
personalii, pe ordinul de deplasare se va face mentiunea ,,Se aprobii deplasarea cu masina 
personals", iar aprobarea va ti fiicutii de ciitre persoana responsabilii cu implementarea 
proiectului. Posesorul autoturismului va primi in acest caz contravaloarea a 7,5 litri combustibil 
la l 00 km parcursi pe distanta cea mai scurtii. 

Pentru deplasiirile in striiiniitate se va urman respectarea prevederilor 
HG 518/10.07.1995, pentru justificarea cheltuielilor fiind prezentate urmiitoarele documente: 
invitatia primita din partea unei organizatii sau altor parteneri externi si documente din care sa 
rezulte costul transportului in trafic international. Decontarea se va face 111 lei la cursul BNR din 
data facturarii. 

Pentru decontarea cheltuielilor de transport se intocrneste de asemenea un referat prin 
care se justifica necesitatea acestor cheltuieli �i se anexeaza lista nominals semnata de persoanele 
beneficiare. 
d) Decontarea cheltuielilor pentru cazarea �i masa aferentii persoanelor implicate in derularea 
proiectului intr-o structurii de primire turisticii de maxim 3 stele se face pe baza facturii si 
ordinului de plata/chitanta. In cazul in care cazarea s-a facut intr-o structurii de primire turisticii 
de confort superior celei de 3 stele, se deconteaza munai 50% din tariful de cazare perceput. 
Masa se deconteazii in cuantum de 30 lei/zi/persoanii. Pentru decontarea cheltuielilor de cazare si 
masa se intocmeste un referat prin care se justifica necesitatea acestor cheltuie!i �i se anexeazii 
lista nominala semnatii de persoanele beneficiare. 
e) decontarea materialelor consumabile se va face in baza documentelor justificative: factura, 
chitanta/ordin de platii/bon de consum; 
f) decontarea achizitiilor de diverse servicii se vor face cu : contract, statul de plata, factura 
fiscala, chitanta /ordin de platii!bon benzina (dupa caz); 
g) decontarea publicitatii I actiunilor prornotionale ale proiectului se vor face cu: factura fiscala, 
chitanta/ ordinul de plata, copie dupii anuntul publicitar, caseta si graficul de difuzare a spotului 
audio/video parafat de societatea media care a efectuat difuzarea, fotografii ale bannerului/roll 
upului/afi�ului/tlutura�ului/pliantului cu precizarea modalitatii de distribuire/folosire a acestora. 

6.3. Efectuarea platllor 
Finantarile se acorda dupa validarea raportului final si a decontului, in termen de IO zile 

lucratoare, prin virament bancar, din bugetul Judetului Ialornita, in baza cererii de platii (model 
Anexa. 7). Pentru proiectele cu o valoare piina la I 0.000 lei plata se vii efectua integral in 
conditiile de mai sus. 
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Pentru proiectele cu o valoare mai mare de I 0.000 lei plata se va efectua in maxim trei 
transe in functie de durata proiectului si numarul de activitati, dupa cums-a stabilit prin contract. 
La fiecare solicitare de plata va fi prezentat un raport al activitatilor desfasurate �i cuantumul 
cheltuielilor efectuate insotite de documentele justificative. 

Plata unei transe in avans, in cuantum de 20% din valoarea finantarii, se face numai 
pentru proiectele cu o valoare a finantarii de minim 20.000 lei. 
' Beneficiarul platii in avans este obligat sii depuna un raport de utilizare a avansului in 
tennen 10 zile lucratoare de la data desfasurarii activitatilor pentru care s-a solicitat avansul. 

In cazul in care beneficiarul finantarii nu depune in termen raportul privind utilizarea 
avansului, acesta datoreaza cu titlu de penalirati 10% din valoarea finantani, suma ce urmeaza a 
fi retinuta din urmatoarea transa sau din plata final a. 

In situatia in care beneficiarul plati! in avans acumuleaza 1ntiirzieri mai mari de 1 5  zile 
Iucratoare fatii de termenul limitil de depunere, finantatorul este indreptatit sa rezilieze contractul, 
cu o notificare prealabila cu 5 zile lucratoare inainte de data intervenirii rezilierii, iar beneficiarul 
este obligat sil returneze avansul �i sa plateasca cu titlu de penalitati 10% din valoarea finantarii. 

In cazul proiectelor care nu necesita plata in avans, iar beneficiarul nu notifies cu 15 zile 
lucratoare inainte de termenul de finalizare al proiectului imposibilitatea implcmentarii acestuia 
sau modificarea graficului de activitati prin act aditional, atunci acesta va plati finantatorului cu 
titlu de daune interese/penalitati 5% din valoarea finantarii. 
Toate reglementilrile cu privire la plata in avans, plata in transe si numarul acestora, precum �i 
procentul penalitatilor vor fi strict detaliate in contractul de finantare. 
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Ghidul solicitantului privind regimul flnantarilor nerambursabile alocate 

din bugetul judetului Ialomita pentru activitati nonprofit de interes general 

ANEXA 1 

FORMULAR - TIP 

DE PROPUNERE A PROIECTELOR 

1. Descrierea solicitantului 

1 . 1 .  Numele complet 

1.2. Date de contact: adresa, telefon/fax, e-mail 

1.3. Cod Fiscal 

1.4. Date bancare: denumirea bancii, numar de cont 

1.5. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: nume complet, functie, 

telefon, e-mail. 

1.6. Datele responsabilului de proiect ( daca este diferit de persoana de la pct-ull .5) 

1.7. Parteneri in cadrul proiectului 

2. Descrierea proiectului 

2. 1  Domeniul ( sanarate si educatie antidrog, culte/religie, educatie, protectia mediului) 

2.2. Titlul proiectului 

2.3. Scop 

2.4. Obiective 

2.5. Grupul \intii 

2.6. Durata desfasurarii proiectului (datii de inceput si sfarsit) 

2.7. Calendarul activitatilor ( vii rugam sale descrieti in ordinea cronologica) 

2. 7 . 1 .  Activitatea/ Activitatile pentru care se solicits sprijinul Consiliului Judetean 
Ialornita, Descriere. 

(In cazul organizarii de concursuri, cererea de finantare va fi Insotita �i de regulamentul 

Concursului. Valoarea maxima a premiului I nu va depasi 500 lei. Descrierea dotarilor 
propuse pentru achizitionare �i precizarea modului cum contribuie la irnplementarea proiectul ui). 

2.8. Caracterul actiunii (international, national, interjudetean, judetean, local) 

2.9. Continuitatea actiunii (la a cata editie se aflii actiunea): 
2.10 .  Rezultate prognozate (Indicatori de rezultat: nr. participanti, nr premii, nr. materiale 

publicitare, nr. pueti plantati etc) 

2 . 1 1 .  Modalitati de mediatizare/prornovare (precizarea modului cum vor ti folosite/distribuite 

matcrialele puhlicitare) 

3. Date despre solicitant 

3.1 .  Capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii 

- resursele umane ( echipa de proiect) 

- dotarile pe care le are solicitantul 
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3.2. Experienta in domeniul administrarii altor programe/ proiecte similare. Experienta de 

colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale §i 

neguvernamentale din tara si din strainatate, dupa caz. Descrierea surnara a proiectelor implementate 

anterior si a fondurilor gestionate 10 cadrul acestora. 

4. Bugetul proiectului 

4.1 .  Valoarea totala a proiectului: 

4.2. Suma solicitata din bugetul judetului Ialornita: 

4.3. Valoarea finantarii din partea beneficiarului (minim 10% din valoareacheltuielilor eligibile. 

Contributia trebuie sa reprezinte cheltuieli eligibile asa cum sunt descrise la punctul 2.3 . 1 .  in 

prezentul Ghid): 

Finantarea nerambursabilii va fl acordata uumai pentru categorii de cheltuieli eligibile. 

Solicitant. . 

Reprezentantul legal.. . 

Sernnatura . 

Stampila . 

Reprezentant financiar . 

Semnatura . 
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Ghidul solicitantului privind regimul flnantarllor nerambursabile alocate 

din bugetul judetului Ialomita pentru activitati nonprofit de interes general 

ANEXA2 

DECLARA TIA DE IMP ARTIALITATE 

Reprezinta conflict de interese orice situatie care 11 impiedica pe beneficiar in orice 

moment sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii publice finantatoare, precum si 

situatia in care executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane implicate in 

implementarea proiectului poate ti compromisa din motive familiale, politice, economice sau 

orice alte interese comune cu o alta persoana. 

Subsemnatul, ca persoana cu drept 

de reprezentare a organizatiei solicitante . 

in ceea cepriveste implementarea proiectului, ma oblig sii iau toate masurile preventive necesare 

pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma 

oblig sa informez autoritatea publics finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar putea 

genera un asemenea conflict. 

Numele si prenumele: 

Functia: 

Semnatura si stampila: 



Ghidul solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate 

din bugetul judetului Ialomita pentru activitati nonprofit de interes general 

ANEXA3 

DECLARATIE 

Subsemnatul , domiciliat in localitatea , 

sir.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nr. .. , bl. , ap. .. , sectorul/judetul , codul 

postal., , posesor al actului de identitate seria nr , 

codul numeric personal , in calitate de reprezentant al asociatiei/ fundatiei/ 

organizatiei , 

declar pe propria raspundere ca persoana juridica pe care o reprezint: 

a) nu se aflii in incapacitate de plata; 

b) nu are conturile blocate conform unei hotiirfui judecatoresti definitive �i irevocabile; 

c) nu a incalcat cu buna �tiin(ii prevederile unui alt contract finantat din fonduri pub lice; 

d) nu sunt vinovat de declaratii false cu privire la situatia economica; 

e) nu are restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul 

asiguriirilor sociale de sanatate, bugetele locale sau fondurile speciale; 

t) are capacitatea financiarii de a sustine eel putin 10% din valoarea totala a proiectului; 
(Contributia trebuie sa reprezinte cheltuieli eligibile). 

De asemenea, declar cii valoarea contributiei proprii sau atrase este in sumii de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lei (minim I 0% din valoarea totala eligibila a proiectului) pentrn proiect si nu 

am mai contractat in decursul acestui an fiscal nici o altii finantare de la aceasta autoritate 

finantatoare. 

Cunoscand pedeapsa prevazuta de art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) pentru 

infractiunea de fals in declaratii, am verificat datele din prezenta declaratie, care este cornpleta si 

corecta. 

Data Semnatura 



Ghidul solicitantului privind regimul flnantarltor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului Ialomita pentru actlvltatl nonprofit de interes general 

ANEXA4 

Initiator: 
Adresa: 
Date de contact: 
CF: Banca Cod IBAN: 

P . t " ro1ec : ,, . 

1.Buget proiectului 

Nr. Categorie de cheltuieli ' Suma 
C11. 

I 

2 

3 
4 

. . .  

TOTAL 

2. Actiuni I Activitati ale proiectului 

Contributie Pro Contrubutie CJI lei) 

Nr. 
Crt. Actiuu! I Activitati sustinute financiar de beneficiar Data de 

desfasurare 

I. 

2 . 

. .  .  "  

Nr. 
Crt. Actiuni /Activitati sustinute financiar de Consiliul Judetean Ialornita Data de 

desfasurare 

I .  

2  .  

.  .  .  "  

I .  se detalieaza cheltuielile pe unitati de rnasura, nurnar units]! de masura si valoare/unitate de masura. 
2. minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Contributia trebuie sa reprezinte cheltuieli eligibile 
asa cum sunt descrise la punctul 2.3 . 1 .  in prezentul Ghid. 

Reprezentant legal, 

L ---'------ 

----�-�prie Qei)'l----- -�:::: __ -_ < 

__ � 

----------------- 

-------·----------·--------- -----+------------- 



Ghidul solicitantului privind regimul flnantarflor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului Ialomlta pentru actlvitatl nonprofit de interes general 

ANEXAS 

Raportul Tehnic 

• Numele beneficiarului; 

• Titlul proiectului 
• Valoarea sumei cheltuita pentru proiect din care . . . .  valoarea sumei alocata de CIT. 

• Raport de activitate- descrierea activitatilor desfasurate In ordine cronologica (din descrierea 
activitdtilor trebuie sii rezulte modul concret in care aces teas-au desfdsurat, date le de desfdsurare, 
participanti, resurse, modul de promovare etc). 

• Activitatile finantate (descrierea !or: achizitii materialelservicii, acordare premii etc) si modul cum 
acestea contribuie la realizarea scopului proiectului. 

• Explicatii pentru activitatile implementate 111 avans/1ntilrziate 
• Rezultate obtinute: (nr participanti, nr beneficiari direct! si indireqi, numdr premii 

acordate/obtinute, numdr materiale promotionale utilizate (anunturi, pliante, fluturasi, brosuri, 
afise, invitatii etc), numdr carti, reviste realizate, nr. pueti plantati etc). 

• Rezultatele obtinute trebuie sustinute de anexe: 
- I exemplar din revistalcartea /pliantul/brosura/afisul/ rea/izat; 
- copii diplome oferlte/obtinute; 
- copii ale articolelor, anunturilor apdrute in presd, interviuri radioltv; 
- fotografii de la locul de desfdsurare a activiuiiilor derulate tn cadrul proiectului; 
- fotografii din care sii reiasd amplasarea afiselor; 
- fotografli cu obiectele inscriptionate; 
-state de platii, facturi, chitante, bonuri de consum, tabele participanfi etc. 

Fotografiile. materiale audio/video cu privire la activita/ile des@surale vor fi edificatoare cu privire la 
conformilatea nwnarului de participanti. bunuri achizitionate (cantitate. calitate) si materialele 
promotionale realizate. prin raportare la propunerile din bugetul proiectului. activiliitile realizate fn cadrul 
concursurilor, rezultatele obtinute. 

• Semnatura �i stampila beneficiarului 

• Autorul Raportului, 

NOTA Textele scrise cursiv reprezinta Indicatii privind completarea raportului. La completare aceste 
indicatii vor fi Inlocuite cu preciziirile concrete ale heneficiarului. 

------- ---- ----------- 



Ghidul solicitantului privind regimnl finantarilor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului Ialornita pentru activitiiµ nonprofit de interes general 

ANEXA6 

Beneficiar: 
Adresa: 

Date de contact: 

CF: . .  .  . . . . Banca Cod IBAN: 

DECONT DE CHELTUIELI 

Proiect ,, " 

Nr. 

crt. 
Categorie de cheltuieli 1 Suma 

totalii 
Documente justificative2 

1 

2 
---------- -------·----------- ------------------ 

---- r---------·-·------------------ ----·----+---------------------- 

3 
1------ .. ·---------------------·--1-----------------······----------· .. ·-·--------··- 

4 
----- ------·------------------------------ ------------------------- 

TOTAL 

Contributie Proprie (lei)' Contributle CJI (lei) 

l. se detalieaza cheltuielile pe unita]] de masurii, nurnar unita\i de masura �i valoare/unitate de rnasura; 

se va pastra gruparea cheltuielilor pe categorii astfel cum a fost prevazuta in buget; 

2. la prezentul decont de cheltuieli vor fi atasate si cop ii xerox de pe documentele justificative; 

3. contributia proprie reprezinta minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Contributia trebuie sa 

reprezinte cheltuieli eligibile asa cum sunt descrise la punctul 2.3.l. in prezentul Ghid, 

Reprezentant legal, 

' . 

I 

_ .. _____L I -- 

----·---,- , -- ___] r=E·= .. --·- -�T : �=-----::] 



Ghidul solicitantului privind regimul flnantarilor nerambursabile alocate 
din bugetul [udetulul Ialomita pentru activitiifi nonprofit de intcrcs general 

A EXA7 

Domnule Presedinte, 

Subsemnatul. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  coordonator al 

proiectului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  in calitate de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  vii rog sii ne aprobati cererea de virare a sumei 

de , 1n contul .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  Banca 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  conform Contractului de finantare nerambursabila, nr . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  din data , pentru derularea actiunilor/activitatilor desfasurate 1n 

cadrul proiectului , prevazute la Anexa 1, pct. 2.7.J . 

Data 

Domnului Presedinte al Consiliului Judetean Ialomita 

Semnatura 

., 

N 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

DECLARATIE 
de impartialltate §i confidentialitate 

Subsemna tu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  domiciliat In localitatea 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  str. nr , bl. , ap , et.. , sc , 
sectorul/judetul , codul postal , posesor al actului de identitate . 
seria nr , codul numeric personal , detin ca membru In 

Comisia de selectie a ofertelor, calitatea de evaluator a proiectelor, declar pe proprie raspundere, sub 
sanctiunea falsului In declaratii urmatoarele: 

a) nu detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
solicitantii de finantare nerambursabila; 

b) nu fac parte din consiliul de adrninistratie/organul de conducere a unuia dintre solicitantii 
de finantare nerambursabila; 

c) nu am calitatea de sot/sotie, ruda sau afin, panii la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane 
care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere a unuia dintre solicitantii de 
finantare nerambursabila; 

d) nu am niciun interes de natura sii afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de 
selectie a ofertelor . 

Confirm ca, in situatia Ill care as descoperi, in cursul actiunii de selectie �i evaluare, cii un 
astfel de interes exists, voi declara imediat acest lucru �i ma voi retrage din comisie. 

Totodata, mii angajez ca voi pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si 
asupra altor inforrnatii prezentate de catre solicitantii de flnantare nerambursabila a carer dezviiluire 
ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectualii sau secretele 
comerciale, precum si asupra lucrarilor comisiei de selectie, 

ln\eleg ca in cazul in care voi divulga aceste informatii sunt pasibil de incjilcarea 
prevederilor legislatiei civile �i penale. 

Semniitura Data 



MODEL 
CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABILA 

Nr. _ 

Partile: 

JUDETUL IALOMITA, cu sediul in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei nr.l, judetul 
Ialomita, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro, cod fiscal 4231776, cod IBAN 
R028TREZ24A670501592200X deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin Presedintele 
Consiliului Judetean Ialornita - dornnul VICTOR MORARU, in calitate de autoritate flnantatoare, 

si 
-------- cu sediul 1n , str. , nr. _, bl. __, et. _, ap. _, judetul 

__ , telefon: , e-mail , certificat de 1nregistrare fiscala __ , cod IBAN _ 
deschis la Banca , reprezentata prin , 1n calitate de beneficiar, 

In conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin.(6) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, 
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. __ din 2020 privind 

aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate din bugetul 
judetului Ialomita pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020, 

- prevederile Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile pentru activitati 
nonprofit de interes general, cu modificarile �i cornpletarile ulterioare, 

A vand in vedere: 
- Raportul nr. din 2020 al Comisiei de selcctic si evaluare a ofertelor in vederea 

atribuirii contractelor de finantare nerarnbursabila din fonduri publice, pe anul 2020, 
am convenit, de co mun acord, incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii: 

Art. 1 Obiectul �i scopul contractului 
1.1 Partile convin sii realizeze si sii sustina in comun Proiectul sau activitatea/activitatile Proiectului 
_____ proiect de interes , conform anexelor la prezentul contract (proiectul, bugetul 
proiectului). 

Art. 2 Durata contractului 
2.1 Prezentul contract 1ntra in vigoare de la data semnarii si inregistrarii Jui de ambele piir\i. 
2.2 Prezentul contract inceteaza la data 1ndeplinirii obiectului contractului, dar nu mai tarziu de data de 
15 . 1 1 .2020 .  

Art. 3 Finantarea proiectului 
3.1 Costul Proiectului este de __ lei, iar al activitatii/activitatilor finantate de Consiliul Judetean 

Ialomita este de lei, contributia beneficiarului este in cuanturn de lei. 
3.2 Autoritatea finantatoare va asigura suma de lei din fondurile alocate in acest sens in 
bugetul propriu al judetului Ialomita pentru anul 2020. 
3.3 Plata se va efectua in maxim trei transe in functie de durata proiectului �i numarul de activitati, in 
termen de 10 zile lucratoare de la validarea rapoartelor intermediare/rapoartelor finale pe baza 
decontului si documentelor justificative prezentate de beneficiar. 
3.4 Se acordii, la cerere, plata unei transe in avans, in cuantum de 20% din valoarea finantarii de la 
bugetul judetului. 

1 
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3.5 Beneficiarul platii In avans este obligat sa depuna un raport de utilizare a avansului in termen IO zile 
lucratoare de la data desfasurarii activitatilor pentru care s-a solicitat avansul. 
3.6 Raportul final al desfasurarii proiectului sau activitatii/activitatilor proiectului va fi depus eel tarziu 
la data de 27.11.2020, ora 14.00, la sediul autoritatii finantatoare. 

Art. 4 Responsabil de proiect 
4.1 Partile contractante, de comun acord, desemneaza beneficiarul ca responsabil de proiect. 
4.2 Responsabilul de proiect prin reprezentantul siiu legal, , reprezinta si actioneaza in 
numele sernnatarilor, astfel incfit sii asigure participarea acestora, in conditiile prezentului contract, la 
realizarea proiectului. 

Art. 5 Obligatille partilor contractante 

5.1 Autoritatea finantatoare se obliga: 
5.1.1 Sa puna la dispozitia beneficiarului suma de lei, ca sprijin pentru realizarea Proiectului 
sau activitatii/activitatilor proiectului prevazute in art. I �i in conditiile clauzei 3 .3 �i 3.4; 
5.1.2 Sa puns la dispozitie orice informatie relevanta de care dispune pentru realizarea proiectului; 
5.1.3 Sa sprij ine beneflciarul in organizarea si promovarea activitatilor finantate, 

5.2 Beneflciarul are urmatoarele obligatii: 
5.2.1 Sa realizeze managementul proiectului pentru indeplinirea scopului, obiectivelor, activitatilor si 
rezultatelor proiectului, angajand resursele umane �i logistice de care dispune pentru implementarea cu 
eficienta a proiectului; 
5.2.2 Sa deruleze proiectul sau activitatea/activitatile proiectului de la data semnarii contractului �i pana 
eel tiirziu la data de 15 .11 .2020 . 
5.2.3 Sa utilizeze fondurile alocate de autoritatea finanjatoare numai pentru destinatiile prevazute la 
art. 1 si in conformitate cu dispozitiile legate in vigoare, pentru cheltuielile eligibile stabilite prin ghidul 
solicitantului; 
5.2.4 Sa faca referire explicita pe materialele promotionale realizate ln cadrul proiectului cu ocazia 
evenimentelor �i aciiunilor finantate de Consiliul Judetean Ialornita, la contributia autorltat]] 
flnantatoare, utilizand sigla judetului Ialomita si formularea ,,Proiect realizat cu sprijinul financiar al 
Consiliului Judetean Ialornita"; 
5.2.5 Sa intocmeasca �i sii pastreze intr-un dosar special, evidenta, corespondenta �i documentele 
referitoare la realizarea proiectului, inclusiv documentele financiar-contabile �i sii puna la dispozitia 
Consiliului Judetean Ialomita, la solicitarea acestuia, un exemplar in copie; 
5.2.6 Sii intocmeasca �i sa transmita autorltatil finantatoare un raport cu privire la realizarea 
proiectului din punct de vedere tehnic si decontul de cheltuieli aferent actiunilor/activitatilor din cadrul 
proiectului, ambele in termen de 5 zile Iucratoare de la finalizarea proiectului/realizarea activitatilor 
intermediare in cazul acordarii finantarii in transe. Raportul va fi insotit de fotografii, filmari, 
inregistrari audio cu privire la activitatile desfasurate. Fotografiile si celelalte materiale audio/video vor 
fi edificatoare cu privire la confonnitatea numarului de participanti, bunuri achizitionate (cantitate, 
calitate) �i materialele prornotionale realizate, prin raportare la propunerile din bugetul proiectului. 
5.2.7 Raportul tehnic final va fi depus pana eel tarziu la data de 27 . 1 1 .2020 ,  ora 14,00. 

Art.6 Riispunderea contractualii 
6.1 Prezentul lnscris serveste interesului comun al partilor care se obliga sa-1 execute intocmai si intru 
totul cu buna credinta. Ambele parp se obliga sil urmareasca si sii se informeze reciproc asupra derularii 

acestui contract. 
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6.2 Daca beneficiarul nu notifica cu 15 ziie lucratoare inainte de termenul de finalizare a proiectului 
imposibilitatea implementarii acestuia sau modificarea graficului de activitati prin act aditional, cu 
respectarea termenului de Ia 5.2.2, atunci acesta va plati finantatorului cu titlu de daune 
interese/penalitati 5% din valoarea finantarii. 
6.3.1 Daca beneficiaruI pla!ii tn avans nu depune In termen raportul privind utilizarea avansului, acesta 
datoreaza cu titlu de penalitati l 0% din valoarea finantarii, suma ce urmeaza a fi retinuta din urmatoarea 

transa sau din plata finala, 

6.3.2 Daca beneficiarul pla(ii 111 avans acurnuleaza intfirzieri mai mari de 15 ziie lucriitoare fafii de 
termenul limits de depunere, finantatorul este indreptatit sii rezilieze contractul, cu o notificare 
prealabila cu 5 zile lucratoare inainte de data intervenirii rezilierii, iar beneficiaruI este obligat sa 
returneze avansul �i sii plateasca cu titlu de penalitati I 0% din valoarea flnantarii. 
6.4 Atunci cand, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitioneaza, din fonduri 
publice nerarnbursabile, produse, lucrari sau servicii, procedura de achizitie este cea prevazuta de Legea 
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
6.5 Curtea de Conturi va putea exercita controiul financiar asupra derularii activitatii/activitatilor 
nonprofit finantate din fondurile pub lice prin prezetul contract. 

Art.7 Forta majors 
7.1 F01-ra majora exonereaza partile semnatare de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada ill care aceasta actioneaza. Forta majorii se constata si se avizeaza in 
conditiile Legii nr. 335/2007. 
7.2 indepiinirea contractului va fi suspendata pe perioada de actiune a fortei majore. 
7.3 Partea care invocii forta majors are obligatia de a notifica celeilalte piir(i, imediat, producerea 
acesteia si de a Iua orice miisuri care ii stau la dispozitie In vederea limitarii consecintelor. 
7.4 Daca forta majors actioneaza sau se estimeaza cii va actions o perioada mai mare de I luna, fiecare 
parte va avea dreptul sii notifice celeilalte par(i lncetarea de plin drept a prezentului contract, farii ca 
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune - interese. 
7 .5 Prevederiie art. 7 se aplica in mod corespunziitor si cazului fortuit, 

Art. 8 incetarea contractului 
8.1 Contractul inceteaza: 
a) prin acordul de vointa al partilor; 
b) la expirarea termenului; 
c) la cererea beneficiarului, cu conditia notificarii prealabile, cu eel putin 5 (cinci) zile lucratoare 

inainte de data la care se solicita rezilierea; 
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre beneficiar, prin rezilierea de drept. 
8.2 in cazul rezilierii sau incetiirii contractului inainte de termen, sumele incasate de la autoritatea 
finantatoare se returneazii, cu plata unor daune interese/penalita]i conform clauzelor 6.2, 6.3 .1 si 6 .3.2. 

Art.9 Modificnrea si completarea contractului. Dispozitii finale 
9.1 Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. 
9.2 Orice modificare sau completare a prezentului contract se face prin act aditional semnat de 
reprezentantii celor doua parµ, respectandu-se normele legale in vigoare. 
9.3 Orice neintelegeri dintre parti, decurgand din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului 
contract vor fi solutionate de pi'iJ'\i pe cale amiabila 
9.4 In cazul ill care in termen de 15 de ziie de Ia notificarea partii care se considera afectata, nu se 
ajunge la un acord pe cale amiabila, partile convin ca neintelegerile sii fie solutionate de lnstantele 
judecatoresti competente de la sediul autoritatii finantatoare, 
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9.5 Orice notificare, cerere sau comunicare ceruta sau permisa de prezentul contract se face in scris �i se 
depune la sediul partilor, in caz de urgenta, se pot efectua comunicari prin fax si e-mail, care vor fi 
ulterior confirmate 111 scris. 
9.6 Prezentul contract se completeaza 111 mod corespunzator cu prevederile Ghidului aprobat prin 
hotiirilrea Consiliului Judetean Ialornita nr. __ din _ 

Prezentul contract a fost intocmit in 2 ( doua) exemplare original e, cilte un exemplar pentru 
fiecare parte semnatara, 

AUTORITATEA FINANTATOARE, 

J1JDETULIALOMITA 

PRESEDINTE, 
VICTOR MORARU 

Directia Buget Finante 
Director executiv adj., 

Viza C.F.P., 

Directia Coordonare Organizare 
Director executiv, 

Avizat pentru legalitate, 
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BENEFICIAR, 



Tel.: 0243 230200 

Fa.: 0243 230250 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDEfEAN IALOMITA 

Slobozia - Piata Revolutiel Nr. 1 

t:fi.llTIF'IED l'I ... HJiQIH�Nl 8YITIJ.M 

reo 9001 

web: www.clcnet.ro 
e-mail: cji@cicnet.ro 

PRE$EDJNTE 

REFERA T DE APROBARE 
la proiectul de hotarfire privind aprobarea Ghidului solicitantului privind 

regimul flnantarilor nerambursabile alocate din bugetul [udetului Ialomita 
pentru activitdti nonprofit de interes general pentru anul 2020 

Prin proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Judetean lalomita se 
propune aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului Ialomita pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020. 

Printre atributiile consiliul judetean se regasesc �i cele privind cooperarea 
interinstitutionala si, in exercitarea acestora, potrivit prevederilor art. 173 alin. 7 lit. a) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, "consiliul judetean hotdrdste, in condifiile legii, cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice romdne ori strdine, inclusiv cu parteneri din societatea civild, 
in vederea finantdrii si realizdrii in comun a unor actiuni, lucrdri, servicii sau proiecte de 
interes public judetean", 

Stabilirea principiilor, a cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de 
finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac al actului sau deciziei 
autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare 
nerarnbursabila pentru asociatii, fundatii sau culte religioase sunt reglementate de prevederile 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile pentru activitati nonprofit de 
interes general, cu modificarile �i completarile ulterioare. 

Consiliul Judetean Ialomita asigura continuitate obiectivelor stabilite in anul anterior, 
respectiv sustinerea, potrivit competentelor si in conditiile legii, a activitatilor organizatiilor 
neguvernarnentale in desfasurarea activitatilor nonprofit in urmatoarele domenii: I) sanatate si 
educatie antidrog (300.000 lei), 2) educatie (300.000 lei), 3) culte si religie (300.000 lei), 4) 
protectia rnediului (300.000 lei). Valoarea totala a finantarilor acordate de Consiliul Judetean 
Ialomita este in cuantum de maxim 1.200.000 lei. 

Avand in vedere experienta anilor anteriori �i tinand cont de unele probleme aparute in 
procesul de evaluare si derulare a contractelor de finantare, precum �i propunerile rezultate din 
dezbaterea organizatii in data de 10.02.2020, au fost realizate cateva modificari �i completari 
ale ghidului solicitantului. 
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Principalele modificari vizeaza cresterea cheltuielilor decontate cu rnasa de la 17 la 30 
lei pe zi/persoana, permiterea includerii cheltuielilor cu dotarile in limita a rnaxirn 30% din 
totalul valorii finantarii nerarnbursabile cu conditia demonstrarii faptului cii reprezinta o 
componenta indispensabilii realizarii proiectului, prevederea faptului ca finantarea aprobata 
poate fi aceeasi sau mai mica decat cea solicitatii, deconturile si documentele justificative 
emise intr-o limba striiinii vor fi insotite de traducerea !or in lirnba rornana, neautorizata si de o 
declaratie privind corectitudinea traducerii. 

In vederea unei utilizari judicioase a fondurilor publice, a asigurarii transparentei 
decizionale i'n acest domeniu �i egalitatii de sanse, cat �i pentru atragerea organizatiilor 
societatii civile �i implicarea !or in realizarea unor activitati nonprofit, importante din punct de 
vedere al domeniului de aplicare �i al beneficiarilor, a fost realizat un Ghid al solicitantului 
privind regimul finantarilor nerambursabile a.locate din bugetul judetului Ialomita pentru 
activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020. 

Finantarea activitatilor nonprofit din fonduri publice este in concordanta cu prioritatile 
stabilite prin operatiunea indicativa nr. 6 din Strategia de dezvoltare a judetului Ialomita pe 
perioada 2009 - 2013, cu orizont 2013 - 2020, de crestere a capacitatii administrative si prin 
dezvoltarea parteneriatelor cu diferite institutii �i organizatii neguvernamentale. 

Constatand ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile de oportunitate �i necesitate, 
propunem Consiliului Judetean Ialomita adoptarea Jui in forma si continutul prezentate. 

PRESEDINTE 

VICTOR MORARU 

Redactat, 
Teodorescu Gabriela - Virginia 



Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
• • 

Slobozla • Plata Revoluflei Nr. l 

Ul!"IITIRl:tl MJ\NMAEl>U!.Hf tl\l STVIi 

ISOSIOO� 

web: www.clcnet.ro 

e-mail: cji@clcnet.ro 

DIRECT/A COORDONARE ORGANIZARE 

RAPORT 
la proiectul de hotdrdre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul 

finantdrllor nerambursabile alocate din bugetul judetului Ialomlta pentru activitiifi 
nonprofit de interes general pentru anul 2020 

Proiectul de hotdrdre propus spre analizd vizeazd aprobarea Ghidului solicitantului 
privind regimul finantdrilor nerambursabile alocate din bugetul judetului Ialomita pentru 
activitdti nonprofit de interes general pentru anul 2020. 

Propunerea este fundamentatd atdt de prevederile art. 17 3 alin. 7 lit. a) din 
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificdrile si completdrile ulterioare, conform cdrora in exercitarea atributiilor privind 
cooperarea interinstitutionald consiliul judetean hotdrdste, in conditiile legii, cooperarea 
sau asocierea cu persoane juridice romdne ori strdine, inclusiv cu parteneri din societatea 
civild, in vederea finantdrii si realizdrii in comun a unor actiuni, servicii proiecte de 
interes public, cat :;i de prevederile art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind finaruele 
publice locale, cu modificdrile si completdrile ulterioare. 

Legea nr. 350/2005 privind regimul finantdrilor nerambursabile pentru activitdti 
nonprofit de interes general, cu modificdrile si completdrile ulterioare, reglementeazd 
principiile, cadrul general si procedura pentru atribuirea contractelor de finantare 
nerambursabild din fonduri publice, precum si cdile de atac al actului sau deciziei 
autoritdtilor finantatoare care aplicd procedura de atribuire a contractelor de finantare 
nerambursabild. 

Consiliul Judetean Ialomita, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, a 
sustinut si sustine activitdtile organizatiilor neguvernamentale in desfdsurarea 
activitdtilor nonprofit in domenii cu un impact major in societate si pentru care, de reguld, 
atragerea fondurilor este dificild in contextul actual. 

Prin sustinerea organizatoricd si financiard a proiectelor/programelor societdtii 
civile sporim gradul de participare activd a cetdtenilor si, in special a tinerilor, la via/a 
publicd, educationald, sportivd si, nu in ultimul rand, se incurajeazd asumarea de cdtre 
acestia a responsabilitdtilor. 

Conalllul Judetean lalomlta 

1111111111111111111111111111111 
10000057204 



in Strategia de dezvoltare a judetului Ialomita pe perioada 2009 - 20 I 3, cu orizont 
2013 - 2020, stabileste la capitolul 3, punctul 2, operatiunea indicativd nr. 6, cresterea 
capacitdtii administrative prin dezvoltarea parteneriatelor locale, zonale, judetene, 

interjudetene, regionale, interregionale si interna/ionale. 
in vederea asigurdrii transparentei decizionale in ceea ce priveste Jinan/area 

nerambursabild a activitdtilor nonprofit tn data de 10.02.2020 a Jost organizatd o 
dezbatere in care atdt finantatorul Judetul Ialomita cat $i potentialii aplicanti au 
identificat au analizat si propus modificdri ale prevederilor Ghidului care sii reglementeze 
acest domeniu in anul 2020. 

Elementele de analizd prezentate mai sus, fundamenteazd din punct de vedere al 
oportunitdtii, necesitdtii si legalitdtii proiectul de hotdrdre propus adoptdrii plenului 
Consiliului Judetean Ialomita. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ionica BAICOIANU 


