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PROIECT DE HOTARÂRE Nr. 	 
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finant ă rilor nerambursabile alocate din 

bugetul judetului Ialomita pentru activit ă ti nonprofit de interes general pentru anul 2022 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Av ă nd in vedere: , 
- Referatul de etprobare nr.  0Q40 /20221- 	din  (Mat 2022 al Presedintelni Coniliulni 

Judetean 
Examineind: 

- Raportul de specialitate nr.  &Ul  /2022-k  0  LZ2022 al Direcliei Coordonare Organizare; 
- Avizul nr.    din 2022 al Comisiei juridice, de discipline, drepturi, obligatii ş i 

incompatibilită ti; 
- Avizul nr.  	din 	2022 al Cornisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională , protectia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	din 	2022 al Comisiei economica -financiare ş i agricultură ; 
- Avizul nr.    din 	2022 al Comisiei pentru munc ă , scă nă tate, asistentă  

social fam/lie; 
Avizul nr.  	din 	2022 al Comisiei pentru inv ă tă m ă nt, eultură , culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă  ş i relatii externe, 
In  confOrmitate Cu: 

prevederile art. 173 alin. (I) lit. e), ) al/n. (7) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii 350/2005 privind regimul finant ă rilor nerambursabile pentru activită ti 
nonprofit de interes general, cu modific ă rile completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă 	regimul general al cultelor, 
republicaiă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii eclucatiei nationale nr. I/2011 cu modific ă rile ş i compkt ă rile ulterioare; 
- prevederile Ordonantei de Urgentă  a Guvemului nr. 195/2005 privind protecjia mediului, cu 

modific ă rile ,si completă rile ulterioare, 
- prevederile Legii 52/2003 privind transparenja decizională  in administratia publică , 

republicată , cu modific ă rile complet ă rile ulterioare; 
- prevederile Legii ur. 273/ 2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i 

complet ă rile ulterioare; 
- prevederile Regulamentului de organizare .ş i functionare al Consiliului Jude lean Ialomita, 

aprobat prin Hotă rdrea Consilinlui Judetean lalomita nr. 46 din 30.03.2021, en modifică rik 
complet ă rile ulterioare; 

prevederile Hotă reirii Consiliului Judetean Ialomita nr. 	 din 	2022 privind 
aprobarea bugetului generalal judefului Ialomita pe anul 2022; 

Cod FP07-06, Ed,2, vers.0 
Conalllul Jude on lalornita 

	 11111511- 	 
10000112578 



In temeiul art. 196 alin, (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, Cu modific ă rile si completcă rile ulterioare, 

HOTARA$TE: 

Art.1 Se aproba Ghidul solicitantului privind regimul finantă rilor nerambursabile alocate din 
bugetul judetului Ialomita pentru activită ti nonprofit de interes general pentru anul 2022, prevă zut în 
anexa care face parte integrantă  din prezenta hotă rare. 

Art.2 Ducerea la indeplinire a prezentei hotă ră ri se va asigura de că tre Presedintele Consiliului 
Judetean Ialomila prin intermediul directiilor din cadrul aparatului de specialitate. 

Art.3 Prezenta hotărcire devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la cunostintă  
publică . 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta ,hotă ră re se va comunica, 
spre ducere la indeplinire, Presedintelui Consiliului Judetean Ialomifa, Directiilor implicate din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judetean si, spre stiintă , Institutiei Prefectului — Judeful 
Ialomita, urmă nd a fi publicată  in presa locală  ş i pe site-ul Consiliului Judetean lalomita, 
sectiunea„Monitorul Oficial al Judetului." 

PRE.YED1NTE 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al judepilui 

Adrian-Robert IONESCU 
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Anex ă  
la Hot ă rarea CJ Ialomi ţ a nr. 	din 	.2022 

Consinul Jude ţ ean Ialomiţ a  
Slobozia — Plata Revolu ţ iei nr.1 

Tel: 0243/230200, Fax: 0243/230250 
e-mail: cjigcicnet.ro 
www.cjialomita.ro  

GHIDUL SOLICITANTULUI 
privind regimul finant ă rilor nerambursabile 

alocate din bugetul judetului Ialomi ţ a pentru activit ăţ i nonprofit de interes 
general pentru anul 2022 



CUPRINS 

CAPITOLUL I — INFORMAŢ II GENERALE 

1.1 Temeiul legal 
1.2 Glosar de terrneni 
1.3 Principiile care stau la baza finanţă rii nerambursabile 

CAPITOLUL  II— CRITERII DE ELIGIBILITATE 

2.1 Eligibilitatea solicitantului 
2.2 Eligibilitatea ac ţ iunilor proiectului 
2.3 Eligibilitatea cheltuielilor 

2.3.1 Cheltuieli eligibile 
2.3.2 Cheltuieli neeligibile 

CAPITOLUL III — PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANŢĂ RII 

CAPITOLUL IV — PROCEDURA-DE SELEC Ţ IE A PROIECTELOR 

4.1. Preciz ă ri generale 
4.2. Etapele procedurii de selec ţ ie 
4.3. Criteriile de evaluare si selec ţ ie 
4.4. Comisia de evaluare si selectie a proiectelor 
4.5. Contestatii 
4.6 Publicitatea proiectului 

CAPITOLUL V — INCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANŢ ARE 

CAPITOLUL VI —PRO CEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE 

FINANŢ ARE 

6.1. Obligatiile beneficiarului 
6.2. Decontarea cheltuiehlor 
6.3. Efectuarea pl ăţ ilor 

Anexa nr. 1 — Cerere de fman ţ are 

Anexa nr. 2 — Declara ţ ie de imparţ ialitate 

Anexa nr. 3 — Declaratie pe propria r ă spundere 

Anexa nr.  4—  Anexa buget 

Anexa nr.5 — Model raport tehnic 

Anexa nr.6 Formular decont 

Anexa nr. 7 — Cerere virare 

Anexa nr.8 Declara ţ ie pe propria r ă spundere din care s ă  reias ă  că  solicitantul va respecta toate 

mă surile sanitare impuse de pandamia Covid-19 in activit ă tile desfă surate 

Anexa nr.  9— Contract Cadrii de finanţ are nerambursabil ă  

Declaratie de imp  arţ ialitate si confidentialitate 
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CAPITOLUL  I - INFORMAŢ II GENERALE 

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

cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare, Consiliul Judetean, hot ă ră ste, in conditiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu persoane juridiee române on str ă ine, inclusiv cu parteneri din 
societatea civil ă , in vederea finanţă rii ş i realiz ă rii in comun a unor actiuni, lucr ă ri, servicii sau 
proiecte de interes public judetean, national sau international potrivit competen ţ elor sale ş i in 
conditiile legii, in domenii privind: culte, religie, educatie, s ă nă tate i educatie antidrog, protectia 
mediului. Finant ă rile pentru proiecte se acord ă  în conformitate cu prevecierile: 

- Legii nr. 350/2005 privind regimul finant ă rilor nerambursabile pentru aetivit ăţ i 
nonprofit de interes general; 

Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioas ă  ş i regimul general al 
cultelor, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

Legea educaţ iei nationale nr. 1/2011 cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
- Legea tinerilor nr. 350/2006, en modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

Ordonanta de Urgenţă  a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu 
modifică rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare. 
- Legea 52/2003 privind transparen ţ a decizional ă  in administraţ ia public ă  cu modifică rile 
ş i complet ă rile ulterioare; 

1.2 Glosar de termeni 
In  inţelesul prezentului GHID, termenii ş i expresiile de mai jos an urm ă toarea 

semnificatie: 
•a) autoritate fmantatoare — Judetul Ialomita reprezentat de Consiliul Judetean Ialomita; 
b) beneficiar solicitantul c ă ruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabil ă  in ututa 
aplică rii procedurii selec ţ iei publice de proiecte; 
c) bugetul proiectului reprezint ă  totalitatea surselor de finanţ are necesare realiz ă rii proiectalui 
ş i a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de eheltuieli, conform normelor legale in vigoare; 
d) cerere de finanţ are - document completat de Care solicitanti in vederea obtinerii finant ă rii 
pentra una sau mai multe ac ţ iuni/activit ăţ i din cadrul unui project (Anexa nr. 1); 
e) cheltuieli eligibile - sunt considerate eligibile cheltuieli care reflect ă  costuri necesare ş i 
rezonabile, sunt oportune ş i justificate, sunt efectuate pe perioada de desf ă surare a 
actiunilor/activit ăţ ilor din cadrul proiectului propus, sunt legate in mod direct de obiectul 
contractului de finan ţ are ş i trebuie s ă  fie prev ă zute in formularul de buget, identificabile ş i 
verificabile, stint sustinute de acte ş i documente justificative corespunz ă toare ( cap.2.3.1).; 
f) contract de finan ţ are nerambarsabil ă  - contract incheiat, in conditiile legii, intre Jude ţul 
Ialoinita in calitate de autoritate finantatoare ş i un benefieiar; 
g) contribuţ ia solicitantului — reprezint ă  o parte din cheltuielile propuse pentru realizarea 
proiectului in procent de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile; 
h) finantare nerambursabil ă 	alocare de fonduri, prev ă zute distinct in bugetul autorit ă fli 
finanţ atoare pentru aeoperirea partial ă  a cheltuielilor necesare realiz ă rii unor actiuni sau 
programe de interes public la nivelul j ade ţului Ialomi ţ a; 
i) fonduri publice - same alocate din bugetul judetului Ialomita; 
j) solicitant — persoan ă  fizică  având capacitate deplin ă  de exercitiu sau asociatie, funda ţ ie 
constituită  conform legii sau eulte religioase recunoscute conform legii, cu domiciliul sau sediul 
social/filial ă  in judeţul Ialomita care depune o propunere de proiect cu relevant ă  ş i aplicabilitate 
in judetul Ialomi ţ a, solicitănd finantare pentru una sau mai multe actiuni/activit ăţ i din cadrul 
proiectului. 
Persoana fizic ă  va depune odat ă  en proiectul ş i o listă  de minim 10 sustin ă tori, persoane fizice, 
domiciliate in judetul Ialomita, care sus ţ in finanţ area proiectului. 
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1.3 Principiile care stau la baza finan ţă ril nerambursabile 
Principiile care stau la baza acord ă rii de finan ţ are nerambursabil ă  sunt: 

a) lib era  concuren ţă  asigurarea condi ţ iilor pentru ca oricare solicitant s ă  aibă  dreptul de a 
deveni beneficiar; 
b) eficacitatea utiliz ă rii fondurilor publice folosirea sistemului concuren ţ ial ş i a criteriilor 
care s ă  fad' posibil ă  evaluarea propunerilor ş i a specificatiilor tebnice ş i financiare pentru 
atribuirea contractului de finan ţ are nerambursabil ă ; 
c) transparen ţ a punerea la dispozitia tuturor celor interesa ţ i a informaţ iilor referitoare la 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabil ă ; 
d) tratamentul egal respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de seleetie astfel 

Inc& once persoan ă  juridică  care depune o ofert ă  să  aib ă  ş anse egale de a i se atribui contractul 
respectiv; 
e) excluderea cumulului potrivit c ă reia: — pentni o activitate nonprofit un beneficiar flu poate 
contracta dec ă t o singură  finantare nerambursabil ă  de la Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a in decursul 
unui an fiscal; 
f) neretroactivitatea - excluderea posibilit ăţ ii destină rii fondurilor nerambursabile unei activit ă ti 
a c ă rei executare a fost deja inceput ă  sau finalizat ă  la data incheierii contractului de finan ţ are; 
g) cormanţ area 	finanţ area nerambursabil ă  trebuie inso ţ ită  de o contribuţ ie din partea 
beneficiarului de minimum 10% din valoarea eligibil ă  total ă  a proiectului. Contribu ţ ia trebuie s ă  
reprezinte cheltuieli eligibile a ş a cum sunt descrise la punctul 2.3.1. in prezentul Ghid. 

CAPITOLUL  II—  CRITERII DE ELIGIBILITATE 

2.1 Eligibilitatea solicitantului. 
Pentru a fi eligibili la o finantare nerambursabil ă  solicitanţ ii trebuie s ă  indeplineasc ă  

cumulativ unu ă toarele 
a) solicitantul trebuie s ă  fie persoan ă  fizică  sau juridic ă  fă ră  scop patrimonial — asocia ţ ii, fundatii 

constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform prevederilor de la punctul 
1.2. lit j); pentru domeniul sport persoana juridic ă  deline i certificat de identitate sportiv ă ; 

b) să  nu aib ă  datorii la bugetul de stat, la bugetele locale ale unit ăţ ilor administrativ - teritoriale 
in care au sediul, la bugetul Jude ţului Ialomiţ a sau la plata contributici pentru asigur ă rile 
sociale de stat; 

c) s ă  fi respectat obliga ţ iile asumate prin contractele de finantare anterioare; 
d) s ă  aib ă  alto surse de finantare in cuantum de minim 10% din valoarea total ă  eligibilă  a 

proiectului; 
e) s ă  nu fac ă  obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, on s ă  fie deja in stare de 

dizolvare sau lichidare, in conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
f) să  aib ă  prevă zut in statut activitatea corespunz ă toare domeniu.lui la care doresc s ă  participe; 
g) să  nu aib ă  conturile bancare bloeate conform unei hot ă rki judecă tore ş ti definitive; 
h) să  nu furnizeze infonua ţ ii false in documentele prezentate; 
i) documentatia solicitan ţ ilor să  fie depus ă  inaintea datei limit ă  stabilită  de autoritatea 

finantatoare. 
Autoritatea finanţ atoare poate core solicitantului toate documentele pc care le consider ă  

necesare pentru verificarea respect ă rii condi ţ iilor mai sus mentionate. 
Stint excluse de la finan ţ are persoanele fizice ş i ONG-urile care in ulthnii patru ani an 

comis o gravă  greş eal ă  in materie profesional ă  sau nu ş i-au indeplinit obliga ţ iile asumate printr-
un alt contract de finantare nerambursabil ă , in mă stira in care autoritatea finantatoare poate aduce 
ca dovada mijloace probante in acest sens. 
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2.2 Eligibilitatea proiectului, 
Domeniu de aplicare 
Potrivit dispozi ţ iilor prezentului ghid, nu se acorn finant ă ri pentru activit ă ti ce presupun 

dezvoltarea infrastructurii solicitantului (proceduri de amenaj ă ri interio are, extindere, lucr ă ri de 
construc ţii etc.) Finant ă rile nerambursabile nu pot fl utilizate pentru activit ă ti gerieratoare de 
profit. Domeniile pentru care se aplic ă  prezentul ghid sunt: 

1. siin ă tate ş i educatie antidrog; 
2. educatie; 
3. culturi, eulte ş i religie; 
4. protectia mediului; 
5. sport; 

În cazul in care pentru unul sau mai multe domenii nu se deplane nici un proiect sau se 
depun numai proiecte neeligibile sau valoarea acestora nu acoper ă  sumele alocate, Autoritatea 
finanţ atoare i ş i rezervă  dreptul de a redistribui, in condi ţ iile legii, aceste fonduri domeniilor 
pentru care exist ă  proiecte sau actiuni/activit ăţ i eligibile. Redistribuirea Sc va realiza in ordinea 
descrescă toare a punctajelor ob ţ inute în cadrul celorlalte domenii, Cu condi ţ ia ca acele punctaje 
să  dep ăş ească  60 punete. in cazul in care beneficiarul cu cel mai mare punctaj care intr ă  la 
redistribuire solicit ă  fonduri de la finan ţ ator mai man i deck restul de redistribuit, va primi doar 
finantarea disponibil ă  ră mas ă , trebuind s ă  asigure restul de eofinan ţ are pentru a realiza proiectul. 
În cazul in care nu este de acord cu acest lucru, poten ţ ialul beneficiar va da o declaratie pe 
propria r ă spunclere in acest sens, jar restul de finan ţ are disponibil se va acorda urm ă torului 
beneficiar cu eel mai mare punctaj la redistribuire ş i care primeste faptul c ă  suma redistribuil 
reprezint ă  un cuantum suficient pentru implernentarea proiectului propus. Finan ţ area proiectelor 
propuse in -Lama redistribuirii fondurilor intre domenii va avea be clup ă  rectificarea bugetului 
judeţului prin Hotă rare a Consiliului Jude ţ ean Ialomita. 

Activit ăţ ile/Acţ iunile pot consta in: festivaluri organizate pe teritoriul jude ţului, diverse 
expozitii 	pictur ă , sculptură , foto etc. (pentru dorneniile educa ţ ie ş i culte/religie), 
anivers ă ri/comemor ă ri, editare ş i ansare de carte sau publica ţ ii cu caracter educativ sau 
recitaluri, concursuri pe teine educationale, de mediu, artistice, ac ţ iuni de ecologizare, plantare 
de perdele de protec ţ ie forestiere, tabere de crea ţ ie, vizite didactice, congrese, simpozioane, ş i 
altele asemenea desfăş urate in judet, particip ă ri la concursuri naţ ionale si internationale in 
domeniile precizate. 

Mentionă m că  activit ă tile de mai sus sunt cu titlu de exemplificare ş i ele pot fi completate 
cu proiecte adecvate domeniilor de aplicare. 

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor: 
2.3.1. Cheltuieli eligibile 
a) inchirieri: Ali de activit ă ti (seminarii, cursuri, expozi ţ ii etc), echiparnente, mijloace de 
transport; 
b) fondurile de premiere in cazul organiz ă rii concursurilor nu pot dep ăş i 50% din valoarea 
eligibilă  a proiectului; valoarea maxim ă  acordat ă  din bugetul judetului Ialomi ţ a pentru un premiu 
este de 500 lei, putand fi acordat in bani sau bunuri specifice proiectului; 
c) transport: bilete ş i abonamente de transport, transport echipamente ş i materiale, bonuri de 
carburant (in limita a 7,51/100 km parcur ş i pe distanţ a cea mai scurt ă ); 
d) cazare ş i rnas ă : cazarea ş i masa aferent ă  persoanelor implicate in derularea proiectului intr-o 
structur ă  de prirnire turistica de maxim 3 stele. in cazul in care cazarea s-a f ă cut intr-o structur ă  
de primire turistic ă  de confort superior celei de 3 stele, se deconteaz ă  numai 50% din tariful de 
cazare perceput. Masa se deconteaz ă  in cuantum de 50 de lei/zi/persoan ă . 
c) materiale consumabile: saci menaj, m ă nusi, unelte, rechizite birotic ă  (hartie, toner, cartu ş  
imprimantă , markere, pixuri, mape etc.), materiale sanitare (inclusiv m ă sti de protec ţ ie); 
f) material vegetal, pomi, puie ţ i, butaş i, ră saduri, semin ţ e; 
g) achizitionare servicii de genul: servicii transport, catering, traduceri autorizate, tehnoredactare, 
servicii tipă rire ( materiale publicitare, reviste, c ă rţ i, etc.); 
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h) publicitate: ac ţ iuni promo ţ ionale ale proiectului (costuri legate de diseminarea informa ţ iilor 
despre proiect, realizarea unei pagini web, materiale promo ţ ionale etc.); 
i) dotă ri: mijloace fixe, obiecte de inventar in limita a 30% din totalul valorii finan ţă rii 
nerambursabile acordate cu conditia s ă  se demonstreze faptul c ă  reprezint ă  o component ă  
indispensabil ă  implement ă rii proiectului; 
j) cheltuieli  cu arbitrajul in limitele i eonditiile prev ă zute de HG 1447/2007 privind aprobarea 
Nonnelor financiare pentru activitatea sportiv ă ; 

2.3.2. Cheltuieli neeligibile: 
a) costuri administrative (ap ă , canal, electricitate, telefon, intemet, gaze 
incă lzire etc.); 
b) cheltuieli salariale ale beneficiarului finanţă rii ş i diurna; 
c) plata că tre persoane fizice sau juridice care se incadreaz ă  la categoria 
celor prev ă zute la pt.2.3.1 lit.j) din prezentul ghid; 
d) cheltuieli pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor; 
e) cheltuieli cu iutre ţ inerea ş i reparaţ ia mijloaeelor fixe; 
1) achiziţ ii de terenuri; 
g) achizi ţ ia, reabilitarea, construirea, renovarea de cl ă diri, reparaţ ii; 
h) achizi ţ ia de vehicule sau componentele acestora (anvelope, p ă rţ i 
servicii de intre ţ inere; 
i) b ăuturi alcoolice ş i tutun, room service ş i minibar; 
j) transport in regim de taxi; 
k) premierea elevilor olimpici ialomi ţ eni din invăţă mă ntul preuniversitar 
ş colar 2021-2022; 
1) efectuarea de teste Covid-19. 

Once contribu ţ ie in natur ă  raportată  de c ă tre beneficiar nu poate 
părţ ii de cofinantare a solicitantului prev ă zute la clauza nr.1.3, pct. g. 

naturale, costuri de 

onorarii cu excep ţ ia 

de stat, pentru anul 

constitui justificarea 

caroserie etc.), reparatii ş i  

CAPITOLUL III — PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANTARII 

Documentaţ ia de solicitare a finanţă rii, redactat ă  in limba remand, se va depune in dou ă  
exemplare la Compartimentul Centrul de Informa ţ ii pentru Cet ă teni — Registratura Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a, din municipiul Slobozia, Piaţ a Revoluţ iei nr. 1, in termenul stabilit ş i adus la 
cuno ş tintă  publică . 

Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a acord ă  finanţ are pentru sus ţ inerea unui project sau 
acţ iuni/activit ăţ i din cadrul proiectului,  jar  finan ţ area solicitat ă  nu trebuie s ă  depă §easc ă  
30% din valoarea alocat ă  domeniului in care se ineadreazi proiectui propus. 

Propunerea de proiect are caracter ferm ş i obligatoriu din punct de vedere al con ţ inutului 
ş i trebuie s ă  fie sernnat ă , pe propria r ă spundere, de c ă tre solieitant, prin reprezentantul s ă u legal. 

Dosarul de participare la selec ţ ia de oferte se depune in plic sigilat, in cloud exemplare ş i 
trebuie s ă  cantina unn ă toarele documente: 

formular tip de solicitare a finant ă rii, conform 	il Anexei 1. Odată  cu depunerea cererii de 
finanţ are solicitantul va preciza in mod expres domeniul pentru care aplic ă  in vederea 
obtinerii unei finan ţă ri nerambursabile, In cazul organiz ă rii de concursuri, cererea de 
finantare va fi insofit ă  ş i de regulamentul concursului; În cazul implement ă rii proiectului cu 
sprijinul unor parteneri se vor anexa parteneriatele/acordul entit ăţ ilor implicate privind 
participarea la proiect cu specificarea activit ă tilor i modalit ă tilor de sustinere a 
beneficiarului; 
declaraţ ie de imparţialitate a persoanei care reprezint ă  solieitantul Anexa 2; 
declaraţ ie pe propria r ă spundere c ă  este eligibil din punct de vedere financiar - Anexa 3, 
respectiv Anexa 3.1; 
bugetul proiectului — Anexa 4; 
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e) copie a actului constitutiv, a statutului, ultima versiune ş i a certificatului de inregistrare 
fiseal ă  sau once alte acte doveditoare ale dob ă ndirii personalit ă tii juridice; 

f) declaratie pe propria r ă spundere din care s ă  reias ă  că  solicitantul va respecta toate m ă surile 
sanitare impuse de pandamia Covid-19 in activit ăţ ile desfă surate (num ă r maxim participan ţ i, 
distanţ are social ă , purtatul obligatoriu al m ăş tii, dezinfectarea obligatorie, termoscanarea 
etc)-Anexa 8; 

Toate copiile documentelor depuse vor fi semnate ş i ş tampilate cu men ţ iunea "conform 
Cu  

Modificarea modelelor standard sau omiterea informa ţ iilor inscrise in ampurile 
formularelor, pot conduce la respingerea cererii de finan ţ are pe motiv de neconformitate 
administrativ ă . 

Nu vor participa la selec ţ ia de proiecte dosarele incomplete sau cele care confin 
documente intocmite incorect. 

În situatia in care un solicitant depune mai multe solicit ă ri de finanţ are nerambursabil ă , 
flu  va putea beneficia de finan ţ are mai mutt de un proiect.in acest scop va indica odat ă  cu 
depunerea solicit ă rii de finantare ş i ordine de prioritate in eazul in care num ă ru1 proiectelor 
depuse este mai mare. Acest ă  precizare va fi fă eută  intr-un document distinct ata ş at la cererea de 
finantare. 

CAPITOLUL IV — PROCEDURA DE SELECŢ IE A PROIECTELOR 

4.1. Preciz ă ri generale 
Sesiunea de selecţ ie a ofertelor se va desfă sura astfel: 

a) publicarea anuatului privind sesiunea de selectie. Anuntul de participare se public ă  in 
Monitorial Oficial al Rom ă niei, Partea a V1-a, in eel pu ţin două  cotidiene locale ş i pe site-ul 
Consiliului Judetean Ialomiţ a ş i prin afisare la sediul autorit ăţ ii finanţ atoare cu cel putin 30 de 
zile calendaristice inainte de data limit ă  pentru depunerea ofertelor; 
b) verificarea indeplinirii condi ţ iilor de participare la selec ţ ie, verificare care se va efectua la 
sediul Consiliului Judetean Ialomi ţ a, se va urmă ri ca documenta ţ ia depus ă  să  fie complet ă  ş i să  
indeplineaseă  criteriile de eligibilitate; 
c) selectia ofertelor se va face de c ă tre Comisia de evaluare ş i selectie a proiectelor care va stabili 
punctajele finale. Comisia de evaluare si selee ţ ie a proiectelor va fi constituit ă  in baza dispozi ţ iei 
pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a; 
d) comunicarea public ă  a rezultatului selec ţ iei pe site-ul Consiliului Jude ţ ean Ialomita 
www.cicnet.ro  ş i prin afisare la avizietul autorit ă tii finantatoare. 

Atribuirea contractelor de finantare nerambursabil ă  se face exclusiv pe baza selectiei de 
proiecte, procedur ă  care permite atribuirea unui contract de finantare din fonduri publice, prin 
selectarea acestuia de c ă tre o comisie, cu respeetarea principiilor prev ă zute la cap.1.3. 

Proiectele sau ac ţ iunile/activit ăţ ile din calrul proiectelor de interes public vor fi 
selectionate pentru finan ţ are, in limita unui fond anual aprobat prin hot ără rea Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a, pentru aceast ă  destinaţ ie, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la 
elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului general al jude ţului. 

4.2. Etapele procedurii de selectie 
a) publicarea programului anual pentru acordarea finant ă rilor nerambursabile; 
b) publicarea anun ţului de participare, a tenuenului limit ă  de depunere ş i a intregii documenta ţ ii 
necesare, in pres ă , la avizierul propriu al C.J. Ialomita ş i pe site-ul institutiei:www.cjialomitaxo ; 
c) depunerea proiectelor la Compartimentul Centrul de Informatii pentru Cet ă teni — Registratura 
Consiliului Judetean Ialomi ţ a, din municipiul Slobozia, Pia ţ a Revoluţ iei nr. 1, in termenul limit ă  
stabilit; 
d) verificarea oligibilit ăţ ii , inregistră rii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnic ă  
si financiar ă ; 
e) evaluarea propunerilor privind actiunile / activit ă tile din cadrul proiectelor propuse; 
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f)solicitarea de clarific ă ri asupra proiectului depus cu obliga ţ ia solicitanţ ilor de a ră spunde in 
maxim 3 zile lucr ă toare de la solicitare; 
g)verificarea r ă spunsurilor la clarifică ri ş i finalizarea evalu ă rii; 
f) comunicarea rezultatelor prin afi ş are la avizierul Centrului de Informaţ ii pentru Cet ăţ eni, pe 
pagina de internet www.cjialomitaso ş i adres ă  scrisă  care beneficiari; 
g) depunerea eventualelor contesta ţ ii; 
h) soluţ ionarea contesta ţ iilor; 
i) comuniearea rezaltatelor contesta ţ iilor prin afi ş  are la avizierul Centrului de Infonnatii pentru 
Cet ăţ eni, pc pagina de internet www.cjialomita.ro  ş i adres ă  scris ă  care beneficiari; 
h) incheierea contractelor de finanţ are nerambursabil ă ; 
i) publicarea anun ţului de atribuire a eontractelor de finan ţ are nerambursabil ă  pe pagina de 
internet a instituţ iei www.cjialomita.ro  ş i la avizierul propriu al CJI;  

4.3. Criteriile de evaluare ş i selecţ ie 
Seleeţ ia ş i evaluarea cererilor de finanţ are se va face de eă tre Comisia de evaluare pe 

baza criteriilor de seleeţ ie aprobate prin prezentul Ghid. 
Criteriile de evaluare ş i selecţ ie pentru aprobarea cererilor de finanţ are, trebuie s ă  fad 

posibilă  evaluarea, pe baze competitive, coneuren ţ iale, a eapacit ă tii solicitanţ ilor de a finaliza 
activitatea propus ă  pentru finanţ are, av ă nd in vederea indeplinirea urm ă toarelor condi ţ ii; 

Criterii de evaluare Punctaj 
maxim 

1.Relevant ă  0. coeren ţă  30 
1.1.C ă t de convingă tor este descris ă  problema abordată ? 10 
1.2.C ă te de relevante sunt obiectivele proiectului in raport cu problema descris ă ? 
(Objective SMART S- specific, M-mă surabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit in timp) 

10 

1.3.C ă te de elar definit ş i strategic este ales Grupul/grupurile ţ intă ? 5 
1.4.in ce mă sură  proiectul con ţ ine elemente specifice care adaug ă  vale are?  
(ex.soluţ ii inovatoare, modele de bună  practic ă  ce pot fi multiplicate, continuarea 
unei tradi ţ ii etc.) 

5 

2.1111ctodologie 25 
2.1.C ă t de necesare, realiste ş i coerente intre ele sunt activit ăţ ile propuse in cadrul 
proiectului? 

5 

2.2.CAte de clar ş i realist este ealendarul proieetului? 
2.3.C ă te de coerente sunt activit ăţ ile propuse in raport cu obiectivele proiectului? 
(cocrenţă =obiective-activit ăţ i-rezultate-impact in ră ndul grupului ţ intă  ş i al 
comunit ăţ ii) 

10 

2.4.C ă t de coerente sunt realltatele prognozate ale proiectului in raport cu 
activit ăţ ile propruse? 

5 

3.13uget ş i eficienta costurilor 25 
3.1.in ce m ă sură  bugetul este clar realist ş i detaliat pe capitole de cheltuieli? 15 
3.2.in  cc  mă sură  sunt necesare cheltuielile estimate in raport cu activit ăţ ile propuse 
pentni implementarea proiectului? 

10 

4.0 aracterul actiunii 10 
4.1.internationa1 10 
4.2.naţ ional 8 
4.3.interjudeţ ean/regional 6 
4.4.jude ţ ean 5 
4.5.1ocal 3 
5.Continuitatea actiunii 10 
5.1.peste 5 edi ţ ii 10 
5.2.edi ţ ia 2-4 5 
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5.3.edi ţ ia 1 
	

3 
Total 
	

100 

Pentru a fi selectat ă  in vederea finant ă rii, o propunere trebuie s ă  intruneasc ă  un punctaj 
total minim de 60 punete. in cazul in care punctajul total ob ţ inut de o propunere de proiect este 
mai mic de 60 punete proiectul nu este eligibil de a primi finantare. 

Dac ă  urmare a solicită rii de clarific ă ri transmis ă  de comisia de evaluare solicitantul nu 
ră spunde in 3 zile lucr ă toare/r ă spunsul nu este concludent/prin r ă spuns se modified proiectul sau 
se cre ş te valoarea finantdrii, proiectul va fi respins. 

Finanţarea aprobat ă  poate fi aceeasi sau mai mic ă  decat cea solicitat ă .in scopul stabilirii 
valorii finantă rii pe parcursul evaludrii comisia de selectie poate solicita clarific ă ri Cu privire la 
aspectele neclare privind activit ăţ ile/obiectivele/bugetul proiectului. 

Nu toate propunerile care vor intruni punctajele minime necesare vor putea primi 
finanţ are. Vor obtine finantare proiectele care intrunese, in ordine descresc ă toare, punctajele cele 
mai man, alocarea sumelor fă edndu-se in limita bugetului disponibil la momentul aprob ă rii. 

Comisia de evaluare va inainta raportul procedurii de selectie a proiectelor spre aprobare 
preş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a. Dup ă  aprob are ş i soluţ ionarea eventualelor 
contestatii se va proceda la semnarea contractelor de finan ţ are nerambursabild. 

4.4. Comisia de evaluare ş i seleetie a proieetelor 
Selectia ofertelor se realizeaz ă  de că tre o comisie constituit ă  la nivelul Consiliului 

Judetean Ialomi ţ a. 
Comisia de selecţ ie este ale ă tuită  din cinci membri, nurnit ă  prin dispozitia pre ş edintelui 

Consiliului Judetean lalomi ţ a. Comisia va avea doi secretari care vor redacta totate documentele 
rezultate din activitatea comisiei (solicitdri clarificni , rapoarte, in ş tiintă ri etc.). Secretarii vor fi 
responsabili pentru acurate ţ ea i concordan ţ a documentelor intocmite cu deciziile comisiei. 

Componen ţ a  nominal ă  a cornisiei va fi adus ă  la cuno ş tintă  publică  numai dup ă  incheierea 
sesiunii de selecţ ie. Fiecare membru al Comisiei va completa o deelaratie de impar ţ ialitate ş i 
confidentialitate. 

Comisia de evaluare si selectie a proieetelor are urm ă toarele atributii: 
• analizeaz ă  ş i noteaz ă  proiectele in conformitate cu grila de acordare a punctajului; 
• stabile ş te ierarhia ofertelor in functie de valoarea ş i importanta proiectului, pc baza 

punctajului ob ţinut. 
• intocme ş te un proces verbal cuprinz ă nd rezultatele finale ale selectiei proiectelor ş i 

propunerea de finantare a ONG-urilor, care va fi spus spre aprob are pre ş edintelui Consiliului 
Judetean 

4.5. Contestatii 
So ł icitan ţ ii nemultumi ţ i de modul de respectare a procedurii privind organizarea ş i 

desfa ş urarea selectici de oferte, pot depune contestatie in termen de maximum 2 zile lucr ă toare 
de la data publică rii rezultatului selectiei pe site-ul www.cjialomita.ro . 

Contesta ţ iile vor fi solu ţ ionate in termen de 3 zile lucr ă toare de la data expir ă rii 
termenului de depunere a contestatiilor. 

Soluţ ionarea contestatiilor se va realiza de Care o comisie alc ă tuită  din 3 membri 
(membrii stint din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita) ş i numită  
prin dispozitie a pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomita. Comisia va avea doi secretari care 
vor redacta totate documentele rezultate din activitatea cornisiei (solicit ă ri clarifică ri, rapoarte, 
inş tiinţă ri etc.). Secretarii vor fi responsabili pentru aeuratetea ş i concordanta documentelor 
intocmite cu deciziile comisiei. Secretariatul comisiei de contesta ţ ii poate avea aceeasi 
componentd cu cel al comisiei de selectie. 
Contesta ţ ia poate fi admis ă  sau respins ă .Comisia de eontestatii va intoemi un proces-verbal de 

analiză  a contestaţ iilor in care va stabili rezultatul solutiondrii acestora. 
În componenta comisiei de solu ţ ionare a eontesta ţ iilor nu sunt numiti membrii care au 

fdcut parte din Comisia de evaluare ş i selectie a proiectelor. 
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Contesta ţ ia se formuleaz ă  in scris ş i va conţ ine urm ă toarele: 
• datele de identificare ale contestatarului; 
• numă nil de inregistrare al cererii de finan ţ are si titlul proiectului; 
• obiectul contesta ţ iei; 
• motivele contesta ţ iei; 
• dovezjle pe care se intemeiaz ă ; 
• semnă tura contestatarului sau a imputemicitului acestuia, precum ş i ş tampila. 

4.6 Publicitatea proiectului 
Solicitanţ ii ale c ă ror proiecte au fost admise la finan ţ are au abligaţ ia de a realiza i sus ţ ine 
prezentare public ă  de maxim 5 minute, in cadrul unui eveniment organizat de c ă tre Consiliul 
Judelean Ialomi ţ a. Prezentarea proiectului se va realiza prin prezen ţă  fizic ă  sau online prin 
mij lo ace electronice. 
Refuzul nejustificat de a realiza i sus ţ ine prezentarea public ă  se sancţ ionează  neincheierea 
contractului de finan ţ are. 

CAPITOLUL V — iNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANTARE 

Contractul de finanţ are nerambursabil ă  se incheie intre Jude ţul Ialorni ţ a reprezentat prin 
Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a in calitate de finan ţ ator ş i solicitantul selec ţ ionat in 
calitate de beneficiar. Contractul va fi inso ţ it de Anexa 4 cc cuprinde bugetul projectului. 

Dacă  în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunic ă rii rezultatului, 
solicitantul nu se prezint ă  la Registratura Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a pentru incheierea 
contractului de finan ţ are, se consider ă  că  suma alocat ă  spre finan ţ are de c ă tre Consiliul Jude ţ ean 
Ialomiţ a nu a fast acceptat ă , iar proiectul in cauz ă  se elimină  de la finanţ are. 

În unna semnă rii contractului de finan ţ are, once modificare a bugetului proiectului se va 
putea realiza, numai in unna semn ă rii de care par ţ i a unui act adi ţ ional la contract, prin 
realocarea unor fondurj intre categoriile de cheltuieli eligibile finan ţ ate din project, fled a afecta 
valo area total ă  a bugetului care r ă mă ne fermă . 

Calendarul ac ţ iunilor poate fi modificat printr-o notificare a beneficiarului insotit ă  de 
justificarea modific ă rii ş i numai cu incadrarea in perioada maxim ă  pentru derularea proiectului. 

CAPITOLUL VI —PRO CEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE 
FINANTARE 

6.1. Obligatiile beneficiarului 
a) S ă  depună  la sediul autorit ăţ ii finan ţ atoare, in termen de cel mult 5 zile lucr ă toare de la 
finalizarea proiectului, dar nu mai t ă rziu de 29 nojembrie 2022, ora 12:00, urm ă toarele 
dacurnentele justificative: 

• Raportul tehnic ( model Anexa 5) 
• Decontul de cheltuieli aferent ac ţ iunilortactivit ăţ ilor sau proiectului finan ţ at de Consiljul 

Judeţ ean Ialomi ţ a (Anexa 6) care reflect ă  suma alocat ă  de că tre jude ţul Ialomiţ a ş i suma 
reprezentand contribu ţ ia beneficiarului, conform Anexei 4 la contract. 
Obs: Decontul de cheltuieli trebuie să  fie in concordangi cu anexa la contract. 

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

b) Cota de cofinan ţ are a beneficiarului trebuie cheltuită  ş i justificat ă  in perioada derul ă rii 
contractuluj (de la semnarea contractului p ă nă  la finalizarea mi). 
c) S ă  utilizeze finan ţ area nerambursabil ă  numai in scopul realiz ă rii activit ăţ ii/activit ăţ ilor din 
cadrul proiectului ş i finan ţ ate de Consiliul Jude ţ ean 
d) S ă  implementeze proiectul pe propria r ă spundere ş i  in concordanţă  cu descrierea din cererea 
de finanţ are, cu scopul de a atinge obiectivele men ţ ionate, p ă nă  la data de 23 nojembrie 2022. 
e) S ă  nu utilizeze finan ţ area nerambursabil ă  pentru activit ăţ j generatoare de profit. 
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f) S ă  refleete corect ş i la zi, in eviden ţ ele sale cantabile, toate operatiunile econornico-financiare 
ale proiectului ş i s ă  le prezinte autorit ăţ ii finantatoare on de eke on suit solicitate. 
g) Să  p ă streze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atest ă  
desfăş urarea proiectului ş i s accepte controlul ş i verific ă rile autorit ăţ ii finanţ atoare, precum ş i al 
Curtii de Conturi, in leg ă tură  cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie subven ţ ia primită . 
h) S. fac ă  referire explicită  pe materialele promo ţ ionale realizate in cadrul proiectului ş i cu 
ocazia evenimentelor ş i actiunilor finantate de Consiliul Judetean Ialomi ţ a ş i desfaş urate pe 
durata deru1 ă rii proiectului, la contributia Jude ţului 1alomita, utilizand sigla judetului Ialomita si 
fonnularea „Activitate/Activit ăţ i/Proiect realizat ăirealizate cu sprijinul financiar al Consiliului 
Judetean Ialamita". 
i)in cazul in care unnare a solicit ă rii beneficiarului se incheie act aditional pentru 
renuntarea/comasarea unor activit ăţ i cu consecinta diminu ă rii finant ă rii, contribuţ ia 
beneficiarului se va mentine la procentul stabilit initial prin contract (minim 10%) Aprobarea 
solicită nii va fi conditionat ă  de posibilitatea atingerii obiectivlor proiectului justificat ă  de 
beneficial% 
j)Modificarea cheltuielilor intre liniile bugetare stabilite prin Anexa nr.4 la contract se poate 
realiza prin notificare justificat ă , transmis ă  de beneficiar in limita a 10% din valoarea liniei din 
care se vireaz ă  banii ş i prin act aditional pentru sume cc dep ăş esc aceast ă  limită , anterior 
realiz ă rii cheltuielilor. 
k)in cazul  hi care beneficiarul realizeaz ă  cheltuieli peste suma stabilit ă  la linia bugetar ă  
specific6, respectivele cheltuieli reprezint ă  cheltuieli neeligibile ş i nu se iau in calcul la stabilirea 
cuantumului contributiei beneficiarului. 
Din rapoartele tehnice depuse se von evidentia actiunile privind mediatizarea proiectului ş i a 
sprijinului acordat de Consiliul Judetean Ialomita indicand modalitatea (pres ă  scris ă /audio/video, 
afi ş e, pliante, banrtere, retele de socializare) ş i aria de acoperire poten ţ ială . 
m)S ă  realizeze un anunt/un comunicat de pres ă /reportaj in presa scris ă /audio-video/radio, la 
alegere. 

6.2. Decontarea cheltuielilor 
Decontarea cheltuielilor se va face luand in considerare urm ă toarele aspecte: 

a) cheltuiala a fost realizată  pentru proiect, pentru tipurile de cheltuieli prev ă zute la 2.3.1 
prezentate in bugetul proiectului (este dovedit ă  legă tura direct ă  cu proiectul); 
b) finanţ area nerambursabil ă  se Nate deconta dac ă  a fost efectuat ă  pentru activit ă ti ş i plă ti 
efectuate pe perioada derul ă rii contractului ( perioada de la semnarea contractului, pan ă  la 
finalizarea lui); 
e) beneficiarul prezint ă  toate documentele justificative de plat ă , pentru fiecare tip de cheltuial ă , 
in eopie, semnate ş i ş tampilate, cu mentiunea "conform cu originalul"; 
d) beneficiarul a dovedit realizarea activitatii pentru care a fost efectuat ă  cheltuiala in eau* 
e) facturile sunt emise pe numele benefieiarului finant ă rii; 
f)facturile sunt completate cu  to ate datele neces are din punct de vedere al con ţ inutului 
- detalierea exacta a produselor sau serviciilor achizitionate; 
g) facturile sunt completate cu toate datele neces  are din punct de vedere al fonnei num ă rul ş i 
data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnate $i ş tampilate; 
Ii) toate documentele justificative exteme, emise de c ă tre un prestator din afara Romatiei c ă tre 
beneficiarul finanţă rii, se von prezenta la decant insotite de traducerea acestora (neautorizata) in 
limba romană . Traducerea trebuie s ă  fie insotită  de declaratia pe propria r ă spundere a 
beneficiarului privind corectitudinea traducerii. 

In  vederea depunerii decontului financiar — contabil aferent actiuniloriactivita ţ ilor 
cofinantate, beneficiarul finant ă rii va prezenta unn ă toarele documente justificative: 
a) pentru inchirieri de spaţ ii ş i aparatur ă  se vor prezenta:contractul, procesul verbal de receptie, 
factură  fiscal ă  si ordinul de plat ă /chitanţ a din care rezult ă  plata facturii; 
b) fonduri de premiere — pentru justificarea cheltuielilor reprezentand premii, beneficiarul 
finanţă rii nerambursabile va prezenta tabelul de premiere, care trebuie s ă  cuprind ă : numele ş i 
prenumele persoanelor premiate, valoarea premiului, date de identificare ale persoanei 
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premiate(serie ş i nr Cl/CN ş i CNP), semn ă tura persoanei beneficiare. Valoarea maxim ă  a 
premiului I este de 500 lei. 
c) pentru cheltuieli de transport se vor prezenta biletele de c ă ldtorie, ordinele de deplasare, 

bonuri, taxe autostradd, bonuri trecere poduri, foi de transport etc., dup ă  caz ş i se vor deconta 
urmă toarele: 

• once fel de tren, dupd tariful clasei a II-a, pc distan ţ e de pă nă  la 300 km, ş i dup ă  tariful 
clasei 1, pc distan ţ e mai man i de 300 de km; 

• navele de c ă l ă tori, dup ă  tariful clasei I; 
• mijloace de transport auto ş i transport in comun, dup ă  tarifele stabilite pentru aceste 

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

privind cireulaţ ia pe dmmurile public; etc. prev ă zute de dispozi ţ iile legale in vigoare. 
În cazul in care deplasarea se efectueazd en autoturismul proprietate personal ă  a 

beneficial-Win finanţă rii justificarea cheltuielilor se va face pe baza foii de parcurs care trebuie 
să  enprindă : destinaţ ia deplas ă rii, distanţ a in km, consu.mul normat, consumul efectiv. 

De asemenea, pentru deplasarea participan ţ ilor la proiect Cu autoturisrnul proprietate 
personald, pe ordinul de deplasare se va face men ţ iunea „Se aprobd deplasarea cu ma ş ina 
personal ă ", iar aprobarea va fi Ment ă  de care persoana responsabild cu implementarea 
proiectului. Posesorul autoturismului va primi in acest caz contravaloarea a 7,5 litri combustibil 
la 100 km parcur ş i pe distanta cea mai scurt ă . 

În cazul in care deplasarea se efectueaz ă  cu mijloace de transport inchiriate se vor 
prezenta contractul de inchiriere ş i foia de parcurs care trebuic s ă  cuprind ă : destina ţ ia deplas ă rii, 
distan ţ a in km, consumul normat, consumul efectiv. 

În cazal in care deplasarea se efeetueazd cu mijloace de transport pe baz ă  de contract de 
prestdri servicii de transport se vor prezenta contractul de prest ă ri servicii ş i foia de parcurs care 
trebuie s ă  cuprind ă : destina ţ ia deplasdrii, distanţ a in km, consumul normat, consumul efectiv. 

Pentru deplas ă rile in stră ină tate se va urm ă ri respectarea prevederilor 
HG 518/10.07.1995, pentru justificarea cheltuielilor fiind prezentate urm ă toarele doeumente: 
invitaţ ia primită  din partea unei organizaţ ii sau altor parteneri externi ş i documente din care sd 
rezulte costal transportului in trafie international. Decontarea se va face in lei la cursul BNR din 
data facturdrii. 

Pentru decontarea cheltuielilor de transport se intocme ş te de asemenea un referat prin 
care se justified necesitatea acestor cheltuieli ş i se anexeaz ă  lista nominald semnatd de persoanele 
b enefici are . 
d) Decontarea cheltuielilor pentru cazarea si masa aferent ă  persoanelor implicate in derularea 
proiectului intr-o structurd de primire turistic ă  de maxim 3 stele se face pe baza facturii $i 
ordinului de plat ă /chitanţ d, in cazul in care cazarea s-a f ă cut intr-o structur ă  de primire turistic ă  
de confort superior celei de 3 stele, se deconteaz ă  numai 50% din tariful de cazare perceput. 
Masa se deconteaz ă  in cuantum de 50 lei/zi/persoan ă . Pentru decontarea cheltuielilor de cazare ş i 
mas ă  se intocme ş te un referat prin care se justified necesitatea acestor cheltuieli ş i se anexeazd 
lista nominal ă  semnat ă  de persoanele beneficiare. in cazul in care, pentru acelea ş i persoane in 
aceea ş i zi sunt prevdzute mas ă /catering/gustdri/b ă uturi ră corito are, acestea indiferent de num ă rul 
tor trebuie s ă  se ineadreze in limita de 50/1ei/zi/persoan ă . 
e) decontarea materialelor  cons umabile se va face in baza documentelor justificative: facturd, 
chitantă /ordin de platd/bon de consum; 
f) deeontarea achizitillor de diverse servicii se von face cu : contract, statul de plat ă ., factura 
fiscal ă , chitanţă  /ordin de platd/bon benzin ă  (dup ă  caz); 
g) decontarea publicit ăţ ii / ac ţ iunilor promo ţ ionale ale proiectului se vor face cu: factur ă  
fiscal ă , chitanta/ ordinul de plat ă , copie dupd anunţul publieitar, caseta ş i grafieul de difuzare a 
spotului audio/video parafat de societatea media care a efeetuat difuzarea, fotografii ale 
bannerului/roll-upului/afi ş ului/flutura ş ului/pliantului 	cu 	precizarea 	modalit ăţ ii 	de 
distribuire/folosire a acestora. 
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6.3. Efectuarea pl ă tilor 
Finanprile se acord ă  chip ă  validarea raportului final ş i a decontului, in termen de 10 zile 

lueră toare, prin virament bancar, din bugetul Judetului Ialomita, in baza cererii de plat ă  (model 
Anexa.7). Pentru proiectele cu o valoare eligibil ă  a proiectului p ă nă , la 10.000 lei inclusiv, plata 
se vă  efectua integral in conditiile de mai sus. 

Pentru proiectele cu o valoare eligibil ă  a proiectului mai mare de 10.000 lei plata se va 
efectua in maxim trei tran ş e in func ţ ie de durata proiectului ş i numă rul de activităţ i, după  cum s-
a stabilit prin contract. 

La  fiec  are  solicitare de plată  va  fî  prezentat un raport al activit ăţ ilor desfăş urate ş i 
cuantumul cheltuielilor efectuate insatite de documentele justificative. 

Plata unei tran ş e in avans, in cuantum de 20% din valoarea finant ă rii, se face numai 
pentru proieetele cu o valoare a finanţă rii de minim 20.000 lei. Această  tn.-1-4 de avans face pane 
din cele trei tran ş e prev ă zute pentru proiect. 

Beneficianil pl ăţ ii in avans este obligat s ă  depună  un raport de utilizare a avansului in 
termen 10 zile luer ă toare de la data desfăş ură rii activit ăţ ilor pentru care s-a solicitat avansul. 

In cazul in care beneficiarul finanţă rii nu depune in termen raportul privind utilizarea 
avansului, acesta datoreaz ă  cu titlu de penalit ăţ i 10% din valoarea finan ţă rii, sumă  cc  unnează  a 
fi re ţ inută  din urmă toarea tran şă  sau din plata final ă . 

In situaţ ia in care beneficiarul pl ăţ ii  in avans acumuleaz ă  intă rzieri mai man de 15 zile 
lueră toare &la de tenuenul limit ă  de depunere, finantatorul este indrept ăţ it s ă  rezilieze contractul, 
cu o notificare prealabil ă  cu 5 zile lucră toare inainte de data intervenirii rezilierii, iar beneficiarul 
este obligat s ă  returneze avansul ş i s ă  plă tease ă  cu titlu de penalit ăţ i 10% din valoarea finant ă rii. 

In cazul proiectelor care nu necesită  pled in avans, iar beneficiarul nu notified cu 15 zile 
lucră toare inainte de tennenul de finalizare al proiectului imposibilitatea implement ă rii acestuia 
sau modificarea graficului de activit ăţ i prin act aditional, atunci acesta va pl ă ti finanţ atorului cu 
titlu de daune interese/penalit ă ti 5% din valoarea finanţă rii. 
Toate reglement ă rile cu privire la plata Tn avans, plata in tran ş e ş i numă rul acestora, precum ş i 
procentul penalit ăţ ilor vor fl strict detaliate in contractul de finanţ are. 
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Ghidul solicitantului privind regimul finan ţă rilor nerambursabile alocate 
din bugetul jude ţ ului Ialomiţ a pentru activit ăţ i nonprofit de interes general 

ANEXA 1 

FORMULAR — TIP 
DE PROPUNERE A PROIECTELOR 

I. Descrierea solicitantului 

1.1. Numele complet 
1.2. Date de contact: adres ă , telefon/fax, e-mail 
1.3. Cod Fiscal 
1.4. Date bancare: denumirea b ă ncii, numă r de cont 
1.5. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: flume complet, func ţ ie, 

telefon, e-mail. 
1.6. Datele responsabilului de proiect (dad este diferit de persoana de la pet-ul 1.5) 
1.7. Parteneri in cadrul proieetului 

2. Descrierea proiectului 
2.1 Domeniul ( s ănă tate ş i educatie antidrog, cultur ă , culte/religie, educa ţ ie, protec ţ ia mediului, 

sport) 
2.2. Titlul proiectului 
2.3. Scop 
2.4. Objective 
2.5. Grupul ţ intă  
2.6. Durata desf ăş ură rii proiectului (dat ă  de inceput ş i sfar ş it) 
2.7. Calendarul activit ă tilor (vă  rugă m să  le descrieti in ordinea eronologic ă ) 

Descrieti activit ă tile utilizdnd pentru fieeare activitate fi ş a urm ă toare: 

• Activitatea nr. (ex: activitatea 1, activitatea 2 etc) 

• Titlul activit ăţ ii: 

• Tipul activit ă tii: (ex: formare echip ă  de proiect, campanie de popularizare, organizare 
simpozion/excursie didactic ă , tematic ă /expozi ţ ie/coneurs, evaluare proiect etc): 

• Data/perioada de desfăş urare: 

• Locul de desfăş urare: 

• Numă r de participanti pentru fiecare categorie (beneficiari direc ţ i: elevi, cadre 
didactice, sportivi etc; beneficiari indirecti: p ă rinti, spectatori etc ): 

• Responsabil: 
• Metode/mijloace de realizare: (ex: editare pliante/afi ş e/postare anunt pe facebook, 

ş edinţ e ale echipei de proiect, achizi ţ ionare servicii transport/tip ă rire/cattering, 
achiziţ ionare premii etc); in cazul organiz ă rii de concursuri, cererea de finan ţ are va Ii 
ihsotită  ş i de regulamentul Concursului. Valoarea maxim ă  a premiului I nu va dep ăş i 
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500 lei. Descrierea dot ă rilor propuse pentru achizitionare ş i precizarea modului cum 
contribuie la implementarea proiectului. 

• Descriere pe scurf a activit ă tii. 

2.7,1. Activitatea/Activit ă tjle pentru care se solicit ă  sprijinul Consiliului Jude ţ ean 
Ialomita. Enumerare. 

2.8, Caracterul ac ţ iunii (international, national, in ţ erjudeţ ean, judeţ ean, local) 
2.9. Continuitatea actiunii (la a c ă ta editie se afl ă  actiunea): 
2.10. Rezultate prognozate (Indicatori de rezultat: nr. participan ţ i, nr premii, nr. materiale 

publicitare, nr. pue ţ i plantaţ i etc) 
2.11. Modalităţ i de medjatizare/promovare (precjzarea moduluj cum vor fi folosite/distribuite 
materialele publici ţ are) Se vor evidenţ ia ac ţ iunile privind mediatizarea proieetului ş i a sprijinului 

acordat de Consiliul Jude ţ ean Ialorni ţ a indicand modalitatea (pres ă  scrisaVaudio/video, afi ş e, pliante, 

barmere, re ţ ele de socializare) ş i aria de acoperire poten ţ ială . 

3. Date despre solicitant 
3.1. Capacitatea organizatoric ă  ş i funcţ ională  a beneficiarului finanţă rii 

- resursele umane (echjpa de project) 
- dotă rile pe care le are solicitantul 

3.2, Experienta in domeniul administră rii altor programe/ proiecte similare. Experient ă  de 
colaborare, parteneriat cu autorit ă tile publice, cu alte organizatii guvernamentale ş i 
neguvernamentale din Ord ş i din stră ină tate, dup ă  caz. Descrierea sumar ă  a proiectelor implementate 

anterior ş i a fondurilor gestionate în cadrul acestora. 

4. Bugetul proieetului 
4,1, Valoarea total ă  a proiectului:(din care: valoarea activit ă tilor eligibile, valoarea neeligibil ă ) 

4.2. Suma soljcitat ă  din bugetul jude ţului Ialomita: 
4.3. Valoarea finanţă rii din partea beneficiarului (minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.  
Contributia trebuie s ă  reprezinte cheltujeli eligibile a ş a cum sunt descrise la punctul 2.3.1. in 
prezentul Ghid): 

Finantarea nerambursabil ă  va fi aeordat ă  numai pentru eategorii de cheltuiell eligibile. 

Solicitant 	  

Reprezentantul legal 	  

Semnă tură 	  

$tampil ă 	  

Reprezentant financiar 	  

Semnă tură 	  
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Ghidul solieitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului Ialomita pentru aetivit ă ti nonprofit de interes general 

ANEXA 2 

DECLARAŢ IA DE IMPARŢ IALITATE 

Reprezint ă  conflict de interese once situatie care 11 impiedica pe beneficiar in ()rice 
moment să  actioneze în confonnitate cu. obiectivele autorit ă tii publice finan ţ atoare, prem.= si 
situatia in care executarea obiectiv ă  ş i impartial ă  a fune ţ iflor oric ă rei persoane implicate in 
implementarea proiectului poate fi compromis ă  din motive familiale, politice, economice sau 
once alte interese comune cu o alt ă  persoană . 

Sub semnatul, 	  ca persoan ă  cu drept 
de reprezentare a organizatiei solicitante 	  
persoană  fizic ă  cu domiciliul in judeţ ul falomi ţ a, in ceea ee prive ş te implementarea proiectului, 
mă  oblig s ă  iau toate m ă surile preventive neeesare pentru a evita once conflict de interese, a ş a 
cum este acesta definit mai sus, ş i, de asemenea, rn ă  oblig sa informez autoritatea public ă  
finantatoare despre once situatie cc genereaz ă  sau ar putea genera un asemenea conflict. 

Muncie si prenumele: 

Func ţ ia(dup ă  caz): 

Semnă tura si stampila (dup ă  caz): 



Ghidul solicitantului privind regimul finantă rilor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului Ialomita pentru activit ă ti nonprofit de interes general 

ANEXA 3 

DECLARAŢ IE 

	

Sub semnatul 	 , domiciliat in localitatea 	  
str 	 nr. 	, bl. 	, ap. 	, sectoml/jude ţ ul 	 , codul 
postal 	 , posesor al actului de identitate 	 seria 	 nr 	 
codul numeric personal 	 , in calitate de reprezentant al asocia ţ iei/ fundaţ iei/ 
organizaţ iei 
declar pe propria r ă spundere c ă  persoana juridic ă  pe care o reprezint: 

a) nu se afl ă  in incapacitate de plat ă ; 
b) nu are conturile blocate conform unei hot ă tiri judec ă toresti definitive si irevocabile; 
c) nu a incă lcat cu bun ă  stiinţă  prevederile unui alt contract finan ţ at din fonduri publice; 
d) nu sunt vinovat de declara ţ ii false cu privire la situa ţ ia economic ă , 
e) nu are restan ţ e c ă tre bugetul de stat, bugetul asigur ă rilor soci ale de stat, bugetul 

asigură rilor sociale de s ă nă tate, bugetele locale sau fondurile speciale; 
0 are capacitatea financiar ă  de a sus ţ ine eel puţ in 10% din valoarea total ă  a proiectului; 
(Contribuţ ia trebuie s ă  reprezinte cheltuieli eligibile). 

De asemenea, declar c ă  valoarea contribu ţ iei proprii sau atrase este in sum ă  de 
  lei (minim 10% din valoarea total ă  eligibilă  a proiectului) pentru proiect si  flu 

am mai contractat in decursul acestui an fiscal nici o alt ă  finanţ are de la aceast ă  autoritate 
finanţ atoare. 

Cunoscând pedeapsa prev ă zut ă  de art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) pentru 
infracţ iunea de fals n declara ţ ii, am verificat datele din prezenta declara ţ ie, care este complet ă  si 
corect ă . 

Data 	 Semnă tura 



Ghidul solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile aloeate 
din bugetul judetului Ialomita pentru activit ă ti nonprofit de interes general 

ANEXA 3.1 

DECLARAŢ IE 

	

Subsemnatul 	 , domiciliat in loealitatea 	  

str 	 nr. 	, bl. 	, ap. 	, sectonil/judetul 	 , codul 
postal 	 , posesor al actului de identitate 	 seri a 	 

codul numeric personal 	 , persoană  fizic ă  cu domiciliul in judepul Ialomi ţ a, 

declar pe propria r ă spundere 
a) nu mă  aflu in incapacitate de plat ă ; 
b) nu am conturile blocate conform unei hot ă rari judec ă toreş ti definitive ş i irevocabile; 

c) nu am inc ă lcat cu bun ă  ş tiinţă  prevederile unui alt contract finantat din fonduri publice; 
d) nu sunt vinovat de declaratii false cu privire la situatia economic; 
e) nu am restante c ă tre bugetul de stat, bugetul asigur ă rilor sociale de stat, bugetul 

asigură rilor sociale de s ă nă tate, bugetele locale sau fondurile speciale; 
f) am capacitatea financiar ă  de a sustine din fonduri proprii sau atrase eel putin 10% din 

valoarea total ă  a proiectului; 
(Contributia trebuie s ă  reprezinte cheltuieli eligibile). 

De asemenea, declar c ă  valoarea contribu ţ iei proprii sau atrase este in alma de 
 lei (minim 10% din valoarea total ă  eligibilă  a proiectului) pentru proiect ş i nu 

am mai contractat in decursul acestui an fiscal nici o alt ă  finantare de la aceast ă  autoritate 
finantatoare. 

Cunosand pedeapsa prev ă zut ă  de art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) pentru 
infractiunea de fals in declara ţ ii, am verificat datele din prezenta declara ţ ie, care este complet ă  ş i 
coreet ă . 

Data 	 Semnă tura 



Ghidul solicitantului privind regimul finan ţă rilor nerambursabile alocate 
din bugetul judeţ ului Ialomiţ a pentru activit ăţ i nonprofit de interes general 

ANEXA 4 
Initiator: 
Adres ă : 
Date de contact: 
CF: 	 
Banca 	  
Cod IBAN: 

Project: „ 	  

1.Buget proiectului 

Nr. 
Crt. 

Categoric de eheltuieli 1  Suma 

1 
2 
3 
4 
... 

TOTAL 

Contribu ţ ie proprie (lei) 2  Contribu ţ ie CJI (lei) 

2. Ac ţ iuni /Activit ăţ i ale proiectului 

Nr. 
Crt. Acţ iuni /Activit ăţ i susţ inute financiar de beneficiar Data de 

desfăş urare 

1.  

2.  

Nr. 
Crt. Acţ iuni /Activit ăţ i sus ţ inute financiar de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a Data de 

desfăş urare 

1.  
2.  
..... 

1. se detalieaz ă  cheltuielile pe unită ti de mă sură , numă r unită ti de mă sură  ş i valoare/unitate de mâsură . 
2. minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Contributia trebuie s ă  reprezinte cheltuieli eligibile 
a ş a cum sunt descrise la punetul 2.3.1. In prezentul Ghid. 

Reprezentant legal, 



Ghidul solicitantului privind regimul finant ă rilor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului Ialomita pentru activit ă ti nonprofit de interes general 

ANEXA 5 

Raportul Tehnic 

• NumeIe beneficiarului: 
• Titlul proiectului: 
• Valoarea sumei cheltuit ă  pentru proiect 	 din care. 	 valoarea sumei alocat ă  de CH, 

valoarea cotribu ţ iei proprii 	 
Raport de activitate 	descrierea activit ăţ ilor desfăş urate in ordine cronologic ă :(se vor prelua 

informaţ file ini ţ iale din cererea de finan ţ are ş i se vor completa cu informa ţ iile concrete potrivit desfăţ ură rii 
activit ăţ ii.) 

Descrieţ i activit ăţ ile utilizand pentru fiecare activitate fi ş a urmă toare: 
• Activitatea nr. (ex: activitatea 1, activitatea 2 etc) 

• Titlul 

• Tipul activit ăţ ii: (ex: formare echip ă  de project, campanie de popularizare, organizare 
simpozion/excursie didacticd, tematic ă /expoziţ ie/coneurs, evaluare proiect etc): 

• Data/perioada de desfăş urare: 

• Locul de desfăş urare: 

• Numă r de participan ţ i pentru fiecare categorie (beneficiari direc ţ i: elevi, cadre didactice, 
sportivj etc; beneficiari indirec ţ i: p ă rinţ i, spectatori etc ): 

• Responsabil: 

• Metode/mijloace de realizare: (ex: editare pliante/afi ş e/postare anun ţ  pe facebook, ş edinţ e ale 
echipei de proiect, achizi ţ ionare servicii transport/tip ă rire/cattering, achizi ţ ionare premii etc); in 
cazul organiz ă rii de concursuri, cererea de finan ţ are va 11 inso ţ ită  ş i de regulamentul 
Concursului. Valoarea maxim ă  a premiului I nu va depA ş i 500 lei. Descrierea dot ă rilor propuse 
pentru achizi ţ ionare ş i precizarea modului cum contribuie la implementarea proieetului. 

• Descriere pe scurt a activit ăţ ii. 

• Activităţ ile finanţ ate (enumerare) ş i modul cum acestea contribuie la realizarea scopului proiectului. 
• Explicaţ ii pentru activita ţ ile implementate in avans/intarziate 
• Rezultate ob ţ inute: (nr participanţ i, nr beneficiari direcţ i ş i indirecţ i, numă r premii 

acordate/obtinute, numă r materiale promoţ ionale utilizate (anunturi, pliante, fluturasi, brosuri, 
afise, invitaţ ii etc), numeir că rţ i, reviste realizate, nr. pueti plantalt etc). 

• Descrierea  i confirmarea modului cum au fost atinse obiectivele i grupul ţ intă  al proieetului. 
• Rezultatele ob ţ inute trebuie sus ţ inute de anexe: 
- 1 exemplar din revista/cartea Ipliantul/brosura/afisull realizat; 
- copii diplome oferite/oktinute; 

copii ale articolelor, anunţ urilor apcirute in presă , interviuri radio/tv; 



f- otografii de la locul de desfilprare a activită tilor derulate  în  cadrul proiectului; 
fotografii din care  să  reiascl amplasarea afi,srelor; 
fotografii cu obiectele inscripţ ionate; 

-state de plat-a, facturi, chitante, bonuri de consum,  tab  ele participanti etc. 

Fotografiile, materiale audio/video cu privire la activittitile desf4urate vor fir edificatoare  en  privire Ia 
conformitatea numeirului de participanti, bunuri achizitionate (cantitate, calitate) ş i materialele  
promotionale realizate, prin raportare la propunerile din bugetul proiectului, activiteitile realizate Fn cadrul 
concursurilor, rezultatele obtinute.  

• Modalită ti de mediatizare/promovare Se vor evidenfia actiunile privind mediatizarea proiectului ş i  a 
sprijinului aeordat de Consiliul Judeţ ean lalornita indiceind modalitatea (presd scrisii/audio/video, 
afig, pliante, bannere, retele de socializare) .51 aria de acoperire potentriahl 

• Semnă tura ş i ş tampila beneficiarului 
• Autortd Raportului, 

NOTĂ  Textele  sense cursiv reprezinti indicant privind completarea raportului. La completare aceste 
indicant vor fi inlocutte cu preciz ă rile concrete ale beneficiarului. 



Nr. 
crt. Documente justificative' 

Categoric de cheltuieli 1  Suma 
total ă  

1 

2 

3 

4 

•••• 

TOTAL 

Contributie Proprie (lei) 3  Contributie CJI (lei) 

Ghidul solicitantului privind regimul finant ă rilor nerambursabile alocate 
din bugetul judetului Ialomita pentru activit ă ti nonprofit de interes general 

Beneficiar: 
	 ANEXA 6 

Adres ă : 
Date de contact: 
CF. 	 
Banca 	  
Cod IBAN: 

DECONT DE CHELTUIELI 

Project,,  

1. se detalicaz ă  eheltuielile pe unit ă ti de m ă sură , numă r unită ti de mă sură  i valoare/unitate de m ă sură ; 

se va p ă stra gruparea cheltuielilor pe categorii astfel cum a fost prev ă zut ă  in buget; 

2. la prezentul decant de cheltuieli vor fi ata ş ate ş i copii xerox de pe documentele justificative; 
3. contributia proprie reprezint ă  minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Contributia trebuie s ă  

reprezinte cheltuieli eligibile a ş a cum sunt descrise la punctul 2.3.1. In prezentul Ghid. 

Reprezentant legal, 



Ghidul solicitantului privind regirnul finant ă rilor nerarnbursabile alocate 
din bugetul judetului Talomita pentru activit ă ti nonprofit de interes general 

ANEXA 7 

Domnule Prqedinte, 

Subsemnatul  	co ordonator 	al 

proieetului  	in calitate de 

	 , vă  rog s ă  ne aprobati eererea de virare a sumei 

de 	 , in contul 	 , Banca 

	  conform Contractului de finantare nerambursabil ă , nr. 

	din data 	, pentru derularea actiuni1or/activit ăţ ilor desfasurate in 

cadrul proiectului 	  prev ă zute la Anexa 1, pet. 2.7.1 . 

Data 	 Semnă tura 

Domnului Presedinte al Consiliului Judeţ ean Ialomita 



Ghidul solieitantului privind regimul finant ă rilor nerambursabile aloeate 
din bugetul judetului falomita pentru aetivit ă ti nonprofit de interes general 

ANEXA DECLARAŢ IE COVID  —19  

DECLARAŢ IE 

Sub semnatul 	 , domiciliat in 	  
posesor al actului de identitate CI seria 	, nr. 	, cod numeric 	  
	, in caliate de reprezentant al Asociatiei 	 , declar pe propria r ă spundere c ă : 

Voi respecta toate m ă surile sanitare impuse de pandemiea de Covid-19, in activit ă tile 
desfăş urate (num ă r maxim participanti, distanta social ă , purtatul obligatoriu al măş tii, dezinfectarea 
obligatorie, termoscanarea, etc.) 

Cunoscând pedeapsa prev ă zută  de art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) pentru 
infractiunea de fals in declaratil, am verificat datele din prezenta declaratie, care este complet ă  
corect ă . 

Data 	 Semnă tura 



CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABILA 
Nr. 

P ă rţ ile: 

JUDETUL IALOMITA, cu sediul  în  municipiul Slobozia, Piata Revoluţ iei nr.1, judeţ ul 
Ialomita, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro , cod fiscal 4231776, cod IBAN 
  desehis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin Pre ş edintele Consiliului 
Judeţ ean lalomi ţ a — domnul MARIAN PAVEL, in calitate de autoritate fmantatoare, 

ş i  

	

cu 	 sediul 
in 	 judetul 	ialomita, 	telefon: 
	 , e-mail: 	 , certificat de inregistrare fiscal ă  	 , cod 
IBAN 

	

	 deschis 	la 	reprezentat ă 	prin 
in calitate de beneficiar, 

În conformitate Cu:  
prevederile art. 173 alin.(7) lit.(a) din Ordonanta nr.5712019 privind Codul Administrativ cu 

moclific ă rile  i  complet ă rile ulterioare, 
prevederile Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 	 din 	privind aprob  area  

Ghidului privind regimul finant ă rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentra activit ă ti 
nonprofit de interes general, 

- prevederile Legii 350/2005 privind regimul finant ă rilor nerambursabile pentru activit ăţ i 
nonprofit de interes general, cu modific ă rile  i  complet ă rile ulterioare, 

Avă nd in vedere: 
- Raportul nr. 	 din 	 al Comisiei de selec ţ ie ş i evaluare a ofertelor in 

vederea atribuirii contractelor de finanţ are neratnbursabil ă  din fonduri publice, pe anul 2022, 
am convenit, de comun acord, incheierea prezentului contract in urrnă toarele condi ţ ii: 

Art. 1 Obiectul si scopul contractului 
1.1 P ă rţ ile convin s ă  realizeze ş i s ă  susţ ină  in comun Proiectul sau activitatea/activit ăţ ile Proiectului 
19 
 " proiect de interes , conform anexelor la 

prezentul contract (proiectul, bugetul proiectutlui). 

Art. 2 Durata  contra  ctului 
2.1 Prezentul contract intra in vigoare de la data semnă rii ş i inregistr ă rii lui de ambele p ă r ţ i. 
2.2 Prezentul contract inceteaz ă  la data indeplinirii obiectului contractului, dar nu mai tă rziu de data de 

Art. 3 Finantarea proiectului 
3.1 Costul Proiectului este de 	  lei, iar  at activit ăţ ii/activit ăţ ilor finantate de 
Consiliul Judetean Ialomi ţ a este de 	 lei, contribuţ ia beneficiarului este in cuantum de 
	 lei reprezenand 	% din  valo  area  eligibild a proiectului. 
3.2 Autoritatea finantatoare va asigura alma de 	 lei din fondurile alocate in acest sens  în  
bugetul propri-u al judeţului Ialomita pentru anul 2022. 
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3.3 Plata se va efectua in maxim trei tran ş e  în  functie de durata proiectului ş i numă rul de activit ă ti, in 
tennen de 10 zile luer ă toare de la validarea rapoartelor intermediare/rapoartelor finale pe baza 
decontului  i  documentelor justificative prezentate de bene ficial-. (clauză  valabild pentru contractele cu o 
valoare eligibild mat mare de 10.000 let) 
3.4 Se acordă , la cerere, plata unei taw in avans, in cuantum de 20% din valoarea finant ă rii de la 
bugetul judetului. (clauză  valabild pentru contractele en o valoare eligibilă  mat mare de 20.000 lei) 
3.5 Beneficiarul pl ăţ ii in avans este obligat s ă  depună  un raport de utilizare a avansului in termen 10 zile 
lucră to  are de la data desfăş ur ă rii activit ă tilor pentru care s-a solicitat avansul. (clauză  valabild pentru 
contractele cu o valo are eligibild mat mare de 20.000 lei) 
3.6  Rap  ortul final al desfăş ură rii proiectului sau activit ăţ ii/activit ă tilor proiectului va fi depus eel tă rziu 
la data de 29 noiembrie 2022 ora 12.00, la sediul autorit ăţ ii finantatoare. 

Art. 4 Responsabil de proiect 
4.1 P ă rtile contractante,  de  comun acord, desemneaz ă  beneficiarul ca responsabil de project.  
4.2 Responsabilul de proiect prin reprezentantul sal legal, 	 , reprezint ă  ş i 
actioneaz ă  in numele semnatarilor, astfel inc ă t s ă  asigure participarea acestora, in conditiile prezentului 
contract, la realizarea proiectului. 

Art. 5 Obligatiile p ă rtilor contractante 
5.1 Autoritatea finantatoare se obligă : 
5.1.1 S ă  pună  la dispozitia beneficiarului suma de 	  lei, ea sprijin pentru realizarea 
Proiectului sau activit ăţ ii/activit ăţ ilor proiectului prev ă zute in art. 1 ş i in conditiile clauzei 3.3 ş i 3.4. 
(clauzd valabilei pentru contractele contractele cu o valoare eligibild mat mare de 10.000, respective 
20.000 let) 
5.1.2 S ă  pună  la dispozitie  once  informatie relevant ă  de care dispune pentru realizarea proiectului. 
5.1.3 S ă  sprijine beneficiarul  în  organizarea ş i promovarea activit ă tilor finantate. 

5.2 Beneficiarul are urmă toarele obligaţ ii: 
5.2.1 S ă  realizeze managementul proiectului pentru indeplinirea scopului, obiectivelor, activit ă tilor ş i 
rezultatelor proiectului, angaj ă nd resursele umane ş i logistiee de care dispune pentru implementarea Cu  
eficient ă  a proiectului. 
5.2.2 S ă  deruleze proiectul sau activitatea/activit ă tile proiectului de la data semn ă rii contractului ş i pdn ă  
eel t ă rziu la data de 23 noiembrie 2022. 
5.2.3 S ă  utilizeze fondurile alocate de autoritatea finantatoare numai pentru destina ţ ille prevă zute la 
art. 1 ş i in conformitate cu dispozi ţ iile legale in vigoare, pentru cheltuielile eligibile stabilite prin ghidul 
solieitantului. 
5.2.4 S ă  faed referire explicit ă  pe materialele promotionale realizate in cadrul proiectului cu ocazia 
evenimentelor ş i actiunilor finan ţ ate de Consiliu1 Judetean Ialomi ţ a, la contributia autorită tii 
finantatoare, utiliză nd sigla judeţ ului Ialomiţ a ş i formularea „Proiect realizat cu sprijinul financiar al 
Consiliului Judetean Ialomita". 
5.2.5 S ă  intocmeasc ă  ş i să  p ă streze intr-un dosar special, evidenta, corespondenta ş i documentele 
referitoare la realizarea proiectului, inclusiv documentele financiar-contabile  i  să  pună  la dispoziţ ia 
Consiliului Judetean Ialomita, la solicitarea acestula, un exemplar in copie. 
5.2.6. S ă  intocmeasc ă  ş i s ă  transmit ă  autorită tii ftnantatoare un raport cu privire la realizarea 
proiectului din punet de vedere tehnic ş i decontul de cheltuieli aferent actiunilor/activit ătilor din cadrul 
proiectului, arnbele in termer' de 5 zile lucr ă toare de la finalizarea proiectului/realizarea activit ă filor 
intermediare in cazul acord ă rii finantă rii in tranş e.Raportul tehnic va descrie activit ă tile desfa ş urate ş i 
indicarea modului de atingerea a obiectivelor proieetului ş i a rezultatelor prognozate. Raportul va fi 
insoţ it de fotografii, film ă ri, inregistr ă ri audio cu privire la activit ă fle desfăş urate. Fotografiile ş i 
celelalte materiale audio/video von fi edificatoare cu privire la conformitatea num ă rului de participan ţ i, 
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bunuri achiziţ ionate (cantitate, ealitate) ş i materialele promo ţ ionale realizate, prin raportare la 
propunerile din bug etul pro iectului. 
5.2.'7. Raportul tehnic final va fi depus On ă  eel t ă rziu la data de 29.11.2022. 

Art.6 Ră spunderea contractual ă  
6.1 Prezentul inscris serve ş te interesului comun al p ă rţ ilor care se oblig ă  s ă -1 execute intocmai ş i intru 
totul cu bun ă  credinţă . Ambele p ă r ţ i se oblig ă  s ă  urm ă reasc ă  ş i s ă  se informeze reciproc asupra derul ă rii 
acestui contract. 
6,2. Dac ă  beneficiarul nu notified. cu  15 zile lucră toare inainte de termenul de finalizare a proiectului 
imposibilitatea implement ă rii acestuia sau modificarea graficului de activit ăţ i potrivit clauzei 9.4., cu 
respectarea termenului de la 5.2.2, atunci acesta va pl ă ti finanţ atorului cu titlu de daune 
interese/penalit ăţ i 5% din valoarea finan ţă rii. 
6.3,1 Dac ă  beneficiarul pl ăţ ii  in evens nu depune in tenon raportul privind utilizarea avansului, acesta 
datoreaz ă  cu titlu de penalit ăţ i 10% din valoarea finanţă rii, sum ă  ce urineaz ă  a fi re ţ inută  din urm ă toarea 
tranşă  sau din plate final ă . 
6.3.2 Dac ă  beneficiarul pl ăţ ii in evens acumuleaz ă  intă rzieri mai man de 15 zile lucr ă toare faţă  de 
termenul limită  de depunere, finan ţ atorul este indrept ăţ it să  rezilieze contractul, cu o notificare 
prealabil ă  cu 5 zile luer ă toare inainte de data intervenirii rezilierii, iar beneficiarul este obligat s ă  
retumeze avansul ş i să  pl ă teasc ă  cu titlu de penalit ăţ i 10% din valoarea finanţă rii. 
6.3.3 Dacă  beneficiarul nu respect ă  obligaţ ia de a realize un anun ţ /un comunieat de pres ă /reportaj in 
presa scris ă /audio-video/radio, la alegere, acesta datoreaz ă  cu titlu de penalit ăţ i 2% din valoarea 
finanţă rii, s-umă  co urmeaz ă  a fi re ţ inută  din plate final ă . 
6.4 Atunci and, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitioneaz ă , din fonduri 
publice nerambursabile, produse, lucr ă ri sau servicii, procedure de achizi ţ ie este cea prev ă zută  de Legea 
nr. 9872016 privind achizi ţ iile publice, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 
6.5 Curtea de Conturi va putea exercita controlul financier asupra derul ă rii activit ăţ ii/activit ăţ ilor 
nonprofit finanţ ate din fondurile publice prin prezetul contract. 

Art.7 Forţ a major ă  
7.1 Forta major ă  exonereaz ă  p ă rţ ile semnatare de indeplinirea obliga ţ iilor asumate prin prezentul 
contract, pe toat ă  perioada in care aceasta ac ţ ioneaz ă . Forte major ă  se constată  ş i se avizeaz ă  in 
condi ţ iile Legii nr. 33572007. 
7.2 indeplinirea contractului va fi suspendat ă  pe perioada de actiune a for ţ ei maj ore. 
7.3 Partea care invoc ă  forte majoră  are obligatia de a notifica celeilalte p ă rţ i, imediat, producerea 
acesteia ş i de a lua once m ă suri care îi stau la dispozi ţ ie in vederea limit ă rii consecintelor. 
'7.4 Deed forta major ă  ac ţ ioneaz ă  sau se estimeaz ă  că  va acţ iona o perioad ă  mai mare de 1 lună , fiecare 
parte va avea dreptul s ă  notifice celeilalte p ă rţ i incetarea de phn drept a prezentului contract, fail ca 
vreuna din p ă rţ i să  poat ă  pretinde celeilalte daune — interese. 

Prevederile art. 7 se aplic ă  in mod corespunz ă tor ş i cazului fortuit. 

Art. 8 incetarea contractului 
8.1 Contractul ineeteaz ă : 
a) prin acordul de voint ă  al p ă rţ ilor; 
b) la expirarea termenului; 
c) la cererea beneficiamlui, cu condi ţ ia notific ă rii prealabile, cu eel pu ţ in 5 (cinci) zile lucr ă toare 

inainte de data la care se solicit ă  rezilierea; 
d) in cazul nerespect ă rii obligaţ iilor contractuale de c ă tre beneficiar, prin rezilierea de drept. 
8.2 in cazul rezilierii sau incet ă rii contractului inainte de tenon, sumele incasate de la autoritatea 
finanţ atoare Sc returneaz ă , Cu plate unor daune interese/penalit ăţ i conform clauzelor 6,2, 6.3.1 ş i 6.3.2. 
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Art.9 Modificarea si completarea contractului. Dispozitii finale 
9.1 Modificarea cheltuielilor intre liniile bugetare stabilite prin Anexa nr.4 la contract se poate realiza 
prin notificare justificat ă , transmis ă  de beneficiar in limita a 10% din valoarea liniei din care se vireaz ă  
banii ş i prin act aditional pentru sume ce dep ăş esc această  limită , anterior realiz ă rii eheltuielilor. 
9.2.in cazul in care se incheie act adi ţ ional pentru renuntarea/comasarea unor activit ăţ i cu consecin ţ a 
diminuă rii finanţă rii, contribu ţ ia beneficiarului se va mentine la procentul stabilit initial prin contract 
(minim 10%) Aprobarea solicit ă rii va fi condi ţ ionată  de posibilitatea atingerii obiectivlor proieetului 
justificată  de beneficiar. 
9,3,În cazul in care beneficiarul realizeaz ă  cheltuieli peste suma stabilit ă  la linia bugetar ă  specific ă , 
respectivele cheltuieli reprezint ă  cheltuieli neeligibile ş i nu se iau in calcul la stabilirea cuantumului 
contributiei beneficiarului. 
9.4. Calendarul ac ţ iunilor poate fi modificat printr-o notificare a beneficiarului insotit ă  de justifiearea 
modifică rii i numai cu incadrarea in perioada maxim ă  pentru derularea proieetului. 
9.5.Modificarea sau completarea prezentului contract se face prin notificare/act aditional semnat de 
reprezentantii celor dou ă  p ă rţ i, dup ă  caz, respeet ă ndu-se normele legale in vigoare, în condi ţ iile 
clauzelor 9.1-9.4. 
9.4.0rice neintelegeri dintre p ă rţ i, decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului 
contract vor fi solutionate de p ă rti pe cale amiabil ă  
9.5.În cazul in care in termen de 15 de zile de la notificarea p ă rtii care se consider ă  afeetat ă , nu se 
ajunge la un aeord pe cale amiabil ă , p ă rtile convin ca neintelegerile s ă  fie solutionate de instantele 
judec ă tore ş ti competente de la sediul autorit ă tii finan ţ atoare. 
9.6.0rice notificare, cerere sau comunicare cerut ă  sau permish de prezentul contract se face in seris ş i se 
depune la sediul p ă rţ ilor. in caz de urgenţă , se pot efectua comunic ă ri prin fax ş i e-mail, care vor fi 
ulterior eonfirmate in scris. 
9.7.Prezentul contract se completeaz ă  in mod corespunz ă tor Cu prevederile Ghidului aprobat prin 

	

hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 	din 	  
Prezentul contract a fost intocrnit in 2 (dou ă ) exemplare originale, ate un exemplar pentru 

fieeare parte semnatar ă . 

	

AUTORITATEA FINANŢ ATOARE, 	 BENEFICIAR, 

JUDETUL IALOMIŢ A 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Direcţ ia Buget Finante 
Director executiv, 

Mihaela Moroianu 

Viză  C.F.P., 

Directia Coordonare Organizare 
Director executiv, 
Ionica B ă icoianu 

Avizat pentru legalitate, 
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMIŢ A 

DECLARAŢ IE 
de impartialitate ş i confidentialitate 

Sub sernnatul 	 domiciliat 	in 	localitatea 
	 , str   nr. 	, bl. 	, ap. 	, 	et.. 	.., sc 	 
sectorul/judetul 	 , codul postal 	, posesor al actului de identitate 	 
seria   n r   codul numeric personal  , detin ca membru in 
Comisia  de  selectie a ofertelor, calitatea de evaluator a proiectelor, declar pe proprie r ă spundere, sub 
sanctiunea falsului in declaratii urm ă toarele: 

a) nu detin p ă rti sociale, p ă rţ i de interes, ac ţ iuni din capitalul subscris al unuia dintre 
solicitantii de finanţ are nerambursabil ă ; 

b) mi  fac parte din consiliul de administraţ ie/organul de conducere a unuia dintre solicitan ţ ii  
de finantare nerambursabil ă ; 

c) nu am calitatea de sot/sotie, rudă  sau afin, pan ă  la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane 
care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere a unuia dintre solicitantii de 
fmantare nerambursabil ă ; 

d) nu am niciun interes de natură  s ă  afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de 
selectie a ofertelor.  

Confirm că , in situatia in care as descoperi, in cursul actiunii de selectie ş i evaluare, c ă  un 
astfel de interes exist ă , voi declara imediat acest lucru ş i mă  vol  retrage din comisie. 

Totodat ă , mă  an.gajez c ă  voi p ă stra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum ş i 
asupra altor informa ţ ii prezentate de că tre solicitantii de finanţare nerambursabil ă  a că ror dezvă luire 
ar putea aduce atingere dreptului acestora de a- ş i proteja proprietatea intelectual ă  sau secretele 
comerciale, precum ş i asupra luer ă rilor comisiei de selectie, 

inţ eleg c ă  in cazul in care voi divalga aceste infonnatii sunt pasibil de inc ă lcarea 
prevederilor legislatiei civile ş i penale, 

Semuâtura 	 Data 



Tett 0243 230200 
Fax; 0243 230250 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMIITA 

Siobozia Piata Revolutiei Nr. 1  

emb. r INOGi Pacloraslas  

RIF SIMTEX 

OEOWIL ANMILM 

4.50 t)00 

web www.cicnetra 
e-nlail: cji@cialet.ro  

Nr02_9 5-0 dinOc 	2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rire privind aprobarea Ghidlului solieitantului privind regimul finant ă rilor 

nerambursabile alocate din bugetul judetului Ialomita pentru activit ă ti nonprofit de interes 
general pentru anul 2022 

Accesul la final-10re reprezint ă  o component ă  cheie intr-o democratic consolidată , prin care 
este asigurat ă  respectarea unor drepturi fundamentale ale cet ăţ enilor, cum ar fi dreptul la libera asociere, 
participarea la reuniuni pasnice sau dreptul la liberă  expresie, principii stipulate in tratatele intema ţ ionale 
ş i ale UE 

Sprijinirea prin finantare in mod echitabil a diverselor domenii ofer ă  posibilitatea cet ăţ enilor de a-
ş i drepturile in arii de interes relevante pentru societate, de la drepturi civile, la drepturi 
culturale, economice sau sociale, aspect subliniat de diferite organisme interna ţ ionale, inclusiv de la 
nivelul Naţ iunilor Unite, Cu  atribuţ ii in sfera respect ă rii drepturilor omului. Mă sura in care institu ţ ille 
publice asigur ă  un tratament egal tuturor factorilor interesa ţ i  i  tuturor domeniilor de interes ale 
cetă tenilor in acordarea de finanţă ri ş i de acces la resurse  pa ate  fi un indicator atat al calităţ ii nivelului de 
democratizare al unei ţă ri, cat si un revelator al preocup ă rii factorilor decizionali pentru promovarea 
agendei publice. 

Potrivit legisla ţ iei in vigoare, prin fman ţ are nerambursabil ă  se defineste "alocatia financiard 
direct ă  din fonduri publice, in vederea desfăş ură rii de că tre persoane fizice sau persoane juridice fă ră  
scop patrimonial a unor activit ăţ i nonprofit care să  contribuie la realizarea unor ac ţ iuni sau prograrne de 
interes public general, regional sau local" (conform Legii nr. 350/2005, art. 2 lit. f). 

Astfel, prin interes public se intelege "acel interes care implied garantarea ş i respectarea de că tre 
instituţ ine ş i autorităţ ile publice a drepturilor, libert ăţ ilor ş i intereselor legitime ale cet ăţ enilor, 
recunoscute de Constituţ ie, legislaţ ia intern ă  (Ordonan ţ a de Urgenţă  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
adrninistrativ) ş i tratatele interna ţ ionale la care Romania este parte". 

Legea nr. 350/2005 privind regimul finan ţă rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activit ăţ i de interes general, prin Secţ iunea a 2-a "Transparen ţă  si publicitate" statueaz ă  o serie de 
obligaţ ii pentru institu ţ iile finanţ atoare, precum: 

-stabilirea un program anual propriu pentru acordarea de finanţă ri nerambursabile care se public ă . 
in Monitorul Oficial al Romaniei in cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului autorit ăţ ii finan ţ atoare; 

-obligatia de a face cunoscut ă  in mod public intentia de a atribui contracte de finantare prin 
publicarea unui anunt de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, intr-un cotidian central ş i pe site- 

Conjj 
Judetean lalomita 

1111111111111111111111111 
 10000112580 



ul autorit ăţ ii finan ţ atoare de interes general sau regional, respectiv In cel putin dou ă  cotidiene locale ş i pe 
site-ul autorit ăţ ii finanţ atoare locale, precum ş i prin alte mijloace de informare; 

-obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a unui anun ţ  de atribuire 
a contractului de finantare nerambursabil ă , nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului; 

-obligatia de a elabora un raport Cu  privire la contractele de finan ţ are nerambursabil ă  incheiate in 
cursul anului fiscal, care va cuprinde programele fmantate, beneficiarii ş i rezultatele contractului. 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii Consiliului Jude ţ ean Ialomita se propune aprobarea 
Ghidului solicitantului privind regimul finant ă rilor nerambursabile alocatedin bugetul judetului Ialomita 
pentru activit ăţ i nonprofit de interes general pentru anul 2022, 

Printre atribu ţ iile consiliul judetean se regă sesc ş i cele privind cooperarea interinstitu ţ ională  ş i ,  in 
exercitarea acestora, potrivit prevederilor art. 173 alin. 7 lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului 
fir.  57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, "consiliul jude ţ ean 
hotă r ăş te, In condi ţ iile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane  on  stră ine, inclusiv cu 
parteneri din societatea civil ă , in vederea finant ă rii ş i realiză rii in cornun a unor ac ţ iuni, lucră ri, servicii 
sau proiecte de interes public judetean". 

Consiliul Jude ţ ean Ialomita asigur ă  continuitate obiectivelor stabilite in anul anterior, respectiv 
sustinerea, potrivit competentelor ş i in condi ţ iile legii, a activită tilor organizaţ iilor neguvemamentale In 
desfăş urarea activit ă tilor nonprofit in urm ă toarele domenii: 1) s ă nă tate ş i educatie antidrog (50,000  Tei),  
2) educatie (100.000 lei), 3) cultură , culte ş i religie (100.000 lei), 4) sport (200.000 lei) ş i 5) protectia 
mediului (50.000 lei). 

Valoarea total ă  a finanţă rilor acordate de Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a este in cuantum de maxim 
500.000 lei. 

Avand in vedere experienta anilor anteriori ş i ţ inand cont de unele probleme ap ă rute in procesul 
de evaluare ş i derulare a contractelor de finantare, precum ş i propunerile rezultate din activitate, au fost 
realizate cateva modific ă ri ş i completă ri ale ghidului solicitantului. 

Principalele modific ă ri vizeaz ă  eliminarea domeniului tineret, pentru aceast ă  problematic ă  fund  
constituit un fond separat potrivit legii tinerilor, cre ş terea plafonului pentru cheltuielile cu masa la 
50/1ei/zi/persoan ă , modificarea modalit ăţ ii de depunere a proiectelor, respectiv in plic sigilat, detalii Cu  
privire la activită tile de secretariat ale comisiei, obligativitatea realiz ă rii unui material de informare 
privind sprijinul acordat de Consiliul Iudeţ ean lalomiţ a realiz ă rii proiectului, cateva prevederi legate de 
flexibilizarea modalit ăţ ii de modificare a contractului, completarea formularului cererii de propunere a 
proiectelor  i  pe cale de consecintă  modificarea contractului-cadru. 

În vederea unei utiliz ă ri judicioase a fondurilor publice, a asigură rii transparen ţ ei decizionale in 
acest domeniu ş i egalităţ ii de ş anse, cat ş i pentru atragerea organiza ţ iflor societ ăţ ii civile ş i implicarea lor 
in realizarea unor activit ăţ i nonprofit, importante din punct de vedere al domeniului de aplicare ş i al 
beneficiarilor, a fast realizat un Ghid al solicitantului privind regimul finan ţă rilor nerambursabile alocate 
din bugetul jude ţ ului Ialomita pentru activit ăţ i nonprofit de  interes general pentru anul 2022. 

Constatand c ă  proiectul de hotă rare indepline ş te conditiile de oportunitate ş i necesitate, 
propunem Consiliului Judetean Ialomi ţ a adoptarea proiectului de hotă rare prezentat. 
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RAPORT 
la proiectul de hot ă rgire privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regitnul 

finanleirilor nerambursabile alocate din bugetul judetului Ialomita pen tru activitei ţ i 
nonprofit de interes general pentru anal 2022 

Proiectul de hot ă reire propus spre analiză  vizeazei aprobarea Ghidului solicitantului 
privind regimul finanţă rilor nerambursabile alocate din bugetul judeţ ului Ialomiţa pentru 
activităţ i nonprofit de interes general pentru anul 2022. 

Propunerea este fundamentat ă  atat de prevederile art. 173 aim. 7 lit, a) din 
Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu 
modific ă rile completă rile ulterioare, conform ceirora in exercitarea atribuţ iilor privind 
cooperarea interinstituţ ională  consiliul judelean hoard ste, in condiţ iile legii, cooperarea 
sau asocierea cu persoane juridice romane on streiine, inclusiv cu parteneri din societatea 
civilă , în vederea finanţă rii ş i realiză rii in comun a unor acţ iuni, servicii proiecte de 
interes public, cat si de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu 
modific ă  rile ş i completă rile ulterioare. 

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţeirilor nerambursabile pentru activităţ i 
nonprofit de interes general, cu modificeirile ş i completă rile ulterioare, reglementează  
principille, cadrul general si procedura pentru atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă  din fonduri publice, precum ş i că ile de atac al actului sau deciziei 
autorităţ ilor finanţatoare care aplicei pro cedura de atribuire a contractelor de finanţare 
nerambursabilă . 

Consiliul Judeţean Ialomi,ta, potrivit competen ţelor sale si in condiţ iile legii, a 
susţ inut si susţ ine activităţ ile organizaţ iilor neguvernamentale in desfă surarea 
activităţ ilor nonprofit in domenii cu un impact major in societate ipentru care, de regulă , 
atragerea fondurilor este dificilă  in contextul actual, 

Prin susţ inerea organizatorică  ş i financiară  a proiectelor/programelor societăţ ii 
civile spo rim gradul de participare activă  a ceteiţenilor i, in special a tinerilor, la viaţa 
publică , educaţ ionalei, culturală , sportivă  ż , nu in ultimul rand, se îiicwajează  asumarea 
de că tre acestia a responsabilităţ ilor. 
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În vederea asigură rii transparenţ ei decizionale in ceea ce priveste finantarea 
nerambursabild a activită tilor nonprofit in data de 02.02,2022, Consiliul Judelean 
Ialomita a transmis Ghidul spre dezbatere potenţ ialilor aplicanA  wide au identificat, au 
analizat ş i propus modific ă ri ale prevederilor Ghidului care să  reglementeze acest 
domeniu in anul 2022. 

Aveind in vedere experienta anilor anteriori ş i tină nd cont de unele  pro  bleme 
apă rute in procesul de evaluare ş i derulare a contractelor de finantare, precum ş i 
propunerile rezultate ca urmare a dezbaterilor cu potentialii beneficiari, au fast realizate 
că teva modific ă ri ş i completă ri ale Ghidului Solicitantului pentru anul 2022. 

Principalele modifică ri; 
complet ă ri privind situatiile in care la modific ă rile apă rute in implementarea 
proiectelor este necesară  o notificare sau act aditional; 
valoarea  deco  ntată  pentru masă  a fast  stabilită  la 50 lei/zi/persoană ; 
detalii privind documentele necesare decontă rii transportului; 
mentiuni privind mediatizarea proiectului finantat de Consiliul Judelean 

Elementele de analiză  prezentate Tnai sus, fundamenteaz ă  din punct de vedere al 
oportunităţ ii, necesită tii  i  legalităţ ii  pro  iectul de hotă rdre propus adoptă rii plenului 
Consiliului Judetean Ialomita. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
IONICA SAICOIANU 
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