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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA                                             ANEXA Nr. 2.1 la Hotărârea 46/2022 
CONSILIUL LOCAL 
ORASUL CRISTURU SECUIESC 
 
 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI 

pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect în cadrul Programului anual de 

finanţare a activităţilor de tineret  

din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2022 

 

1. Autoritatea finanţatoare: 

Consiliul Local al oraşului Cristuru Secuiesc, ca organ al autorităţii administraţiei publice 

locale, cu sediul în  oraşul Cristuru Secuiesc, P-ţa libertăţii nr.27, judeţul Harghita. 

 

2. Denumirea programului: 

  Program anual de finanţare a  activităţilor de tineret din  oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2022. 

 

3. Scopul programului: 

Consiliul  Local al oraşului Cristuru Secuiesc consideră importantă şi oportună sprijinirea tinerilor şi 

iniţiativelor acestora în vederea devenirii lor ca cetăţeni activi în procesul de dezvoltare a 

comunităţilor locale. 

Problemele tinerilor din oraşul Cristuru Secuiesc se pot rezolva prin proiectele specifice ale 

asociaţiilor şi fundaţiilor de  tineret; o parte semnificativă a tineretului şi nu numai, va fi beneficiarul 

unor programe concrete privind dezvoltarea aptitudinilor şi personalităţii lor. 

 

4. Activităţi finanţate:  

Activităţi de tineret pentru care se acordă finanţare nerambursabilă: 

 organizarea unor excursii în ţară şi în oraşe înfrăţite,  pentru tineret. 

 organizarea de tabere tematice pentru tineret  

 diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile din ţară şi oraşe 

înfrăţite 

 organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari 

    susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de 

finanţare.  
 achiziționarea de mijloace fixe, echipamente didactice, bunuri, ale căror preț unitar nu depășește 

pragul de 2.500 lei cu TVA  

 Sprijinirea  relaţiilor cu oraşe înfrăţite 

 Organizarea onor activităţi specifice pentru tineret în oraşul Cristuru Secuiesc. 

Nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii 

solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului. 

Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit.  

Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor 

sau pentru cheltuieli salariale ale membrilor organizației beneficiare şi trebuie efectuate în perioada 

de derulare a proiectului, cu respectarea scopului, în conformitate cu bugetul acestuia acceptat de 

finanţatorul Consiliul Local Orasul Cristuru Secuiesc. 

  

5. Beneficiarii programului 
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Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii care 

desfăşloară activitate în domeniul tineret– constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea 

în raza administrativ-teritorială al oraşului Cristuru Secuiesc. 

 

6. Finanţarea programului 

Pe baza Hotărârii nr. 422022  al Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2022, programul anual pentru anul 2022 în suma de 30 

mii lei pentru activităţi de tineret. 

 

7. Finanțarea proiectelor 

 

Finanţarea proiectelor - finanţarea asigurată de Consiliul  Local al oraşului Cristuru Secuiesc va fi 

de maxim 85% din bugetul total al proiectului. Diferenţa de minim 15% din valoarea proiectului 

trebuie să fie asigurată de către solicitant.  

Cerinţă obligatorie eliminatorie: întocmirea unui proiect de buget foarte bine fundamentat și 

detaliat, care să includă toate cheltuielile legate de activităţile care urmează să se desfăşoare, cu 

argumentarea oportunităţii şi nivelului acestora.  

Exemplu:    cazare pentru 30 de persoane: 30 persoane X 25 lei persoane/noapte = 750 lei; 

masă pentru 20 persoane: 20 persoane X 30 lei/zi = 600 lei; 

transport 400 km: 400 km X 5,5 lei = 1800 lei. 

 

Finanţarea proiectelor se va realiza pe baza contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între 

Beneficiar şi Consiliul Local al oraşului Cristuru Secuiesc (conform anexei nr.2.3 la Hotărârea nr. 

46/2022 privind „Programul anual de finanţare a activităţilor de tineret din oraşul Cristuru Secuiesc 

” pe anul 2022), în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la beneficiar, un exemplar la 

compartiment de cultură, sport şi învăţământ. 

Finanţarea proiectului se face prin decontare ulterioară, în baza contractului de finanţare 

nerambursabilă şi a documentelor justificative de decontare. 

Cererile de finanţare primite vor fi examinate de către Comisia de evaluare/selectare numită de 

primarul oraşului Cristuru Secuiesc , care răspunde pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. 

 

Cheltuieli eligibile:  

Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile în cadrul programelor proprii ale Consiliului  Local 

al oraşului Cristuru Secuiesc privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor 

Legii nr.350/2005: 

Cheltuieli privind cazarea:  

Cheltuielile de cazare se pot efectua pe cât posibil pentru servicii de cazare în regim de 2 stele. 

Aprovozionare hrană: 

Cheltuieli privind achiziţionarea alimentelor şi materialelor necesare pentru pregătirea gustărilor sau 

pentru pregătirea pachetelor de hrană. 

 Cheltuieli de masă: maxim 20% din subvenţii. 

Cheltuieli de transport şi servicii de transport:  

Această categorie cuprinde cheltuielile privind biletele şi abonamentele de transport, bonuri de 

benzină, cheltuielile privind transportul persoanelor, echipamentelor şi materialelor. 

Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport existente, la clasa a 

II-a. 

În cazul efectuării transportului cu autoturism proprietate personală se pot deconta 7,5 l combustibil 

la 100 de km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă. 

Cheltuieli privind serviciile: 
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Servicii de închiriere: închirieri echipamente, mijloace de transport, săli pentru organizarea 

diferitelor acţiuni (conferinţe, seminarii, cursuri, expozitii, spectacole, etc.). 

Servicii de publicitate: editarea şi tipărirea unor publicaţii – broşuri, pliante, afişe, bannere, etc. –,   

traducerea şi tehnoredactarea unor materiale,  realizare de filme, developări fotografii. 

Cheltuieli privind materialele consumabile: rechizite de birou, materiale protocol, materiale 

didactice, etc. 

Cheltuieli administrative : telefon, internet, instrumente de birou. 

Restul categoriilor de cheltuieli sunt neeligibile în cadrul „Programului anual de finanţare a 

activităţilor de tineret din oraşul Cristuru Secuiesc”. Cheltuielile neeligibile necesare pentru 

derularea proiectului pot fi acoperite atât din contribuţia proprie cât şi din alte surse de finanţare. 

 

8. Cerinţe minime de calificare solicitate de autoritatea finanţatoare şi documentele care 

urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerinţelor respective 

Pot participa la procedura de selecţie  de proiecte asociaţiile, fundaţiile ori organizaţiile care 

desfăşoară activitate în domeniul tineret– constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea în 

raza administrativ-teritorială al oraşului Cristuru Secuiesc . 

 

Cerinţe minime de calificare 

- să prezinte copia statutului, în care este înscrisă activităţi de tineret; 

- să prezinte raportul de activitate pentru anul anterior, cu excepţia asociaţiilor, organizaţiilor 

nou-înfiinţate; 

- să facă dovada depunerii în termenele prevăzute de lege a situaţiei financiare pe anul anterior la 

organele fiscale competente, cu excepţia asociaţiilor, organizaţiilor nou-înfiinţate; 

- să nu se afle în litigiu cu instituţia finanţatoare. 

- să nu aibă restanţe la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat şi 

bugetului local.  

 

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

a) cererea de finanţare nerambursabilă; 

b) copie după bilanţul contabil pe anul precedent ştampilat de Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice; 

c) copii după actul constitutiv, statutul şi actele adiţionale, după caz; 

d) raport privind activitatea solicitantului în anul precedent; 

e) copie după certificatul de înregistrare fiscală; 

f) certificat de atestare fiscală din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată 

exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi contribuţiile pentru asigurările sociale 

de stat; 

g) declaraţia pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în următoarele prevederi: 

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

nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal. 

(2) În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o 

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

treime din totalul fondurilor publice alocate pentru programele aprobate în bugetul autorităţii 

finanţatoare respective. 

h) alte documente relevante privind activitatea asociaţiei/organizaţiei neguvernamentale fără 

scop lucrativ, după caz. 

 

9. Instrucţiuni privind datele limită care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie 

îndeplinite 
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Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc, P-ţa 

Libertăţii nr.27, judeţul Harghita.  

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: /____/____/2022 ora: 12:00. 

Riscul transmiterii propunerilor de proiecte la sediul autorităţii finanţatoare, cu respectarea termenului 

limită prevăzut mai sus, este în sarcina exclusivă a solicitantului. Propunerile de proiecte sosite după 

data limită stabilită se returnează nedeschise solicitanţilor. 

 

10. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii de proiect 

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

Ghidului solicitantului. 

Propunerea de proiect trebuie să aibă caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al 

conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o 

persoană împuternicită legal de acesta. Bugetul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a 

contractului de finanţare nerambursabilă. 

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

Solicitantul are obligaţia de a prezenta documentele cerute de autoritatea finanţatoare, pentru a 

permite verificarea de către autoritatea finanţatoare a capacităţilor sale. 

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a respecta caracterul confidenţial al informaţiilor 

prezentate de către solicitanţi în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor de calificare. 

 

Dreptul de a solicita clarificări privind Ghidul solicitantului 

Orice solicitant care a obţinut, în condiţiile prezentei legi, un exemplar al documentaţiei pentru 

elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect are dreptul de a solicita şi de a primi clarificări din 

partea autorităţii finanţatoare. 

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar 

numai la acele solicitări primite cu cel puţin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea 

propunerilor de proiect. 

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel 

puţin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect. 

 

Procedura de selecţie a proiectelor 

Anterior procedurii de selecţie şi evaluare membrii comisiei de evaluare şi selectare sunt obligaţi 

să depună declaraţie de imparţialitate conform legii. 

Cererile de finanţare primite vor fi examinate de către Comisia de evaluare/selectare stabilită de 

Primarul oraşului Cristuru Secuiesc care răspunde pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. 

Nu sunt eligibile: 

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

taxelor către stat, precum şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat; 

- furnizează informaţii false în documentele prezentate; 

- a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate 

printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare 

poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens; 

- face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare 

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

- nu prezintă declaraţiile pe propria răspundere menţionate la punctul 7, litera „g”din prezentul 

Ghid; 

- cererile incomplete sau completate în mod necorespunzător; 

- cererile sosite după termenul limită de depunere; 

- cererile ce au ca obiect activităţi nerelevante pentru obiectivele programului; 

- proiectele care nu corespund cu scopurile şi obiectivele declarate în programul lansat; 
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- cererile care nu sunt semnate şi ştampilate în original; 

 

Criterii de evaluare 

Secţiune Punctaj 

1. Cât de relevantă este propunerea privind scopul programului şi activităţile 

finanţate? 
5 

2. În ce măsură activitatea din anul precedent a fost desfăşurată în oraşulu Cristuru 

Secuiesc raportului de activitate pe anul precedent? 
5 

3. Buget şi eficacitatea costurilor - În ce măsura bugetul este clar, realist şi detaliat, în 

ce măsură sunt necesare cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului? 

5 

4. Rezultatele proiectului – Ce rezultate concrete se vor realiza? 10 

4.1. Câte activităţi se vor realiza? 5 

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

urma rezultatelor propuse 
5 

Punctaj maxim 25 

 

Notă: Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un minim de 18 

puncte. 

În cursul procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte, autoritatea finanţatoare poate solicita 

clarificări şi completări ale documentelor depuse de beneficiari pentru verificarea îndeplinirii 

criteriilor de eligibilitate. 

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

Autoritatea finanţatoare va repeta procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur 

participant. 

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

autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în 

condiţiile legii. 

Comisia de evaluare şi selecţie va proceda la analiza şi evaluarea proiectelor şi va întocmi un Proces 

Verbal, în care va arăta situaţia evaluării şi selectării proiectelor, cele care vor fi selectate şi cele 

respinse de la finanţare, cu motivaţiile de rigoare. 

 

Încheierea contractului 
În vederea asigurării transparenţei autoritatea finanţatoare va da publicităţii lista proiectelor selectate şi 

va comunica în termen de 15 zile beneficiarului rezultatul selecţiei, în vederea prezentării acestuia la 

contractare. 

Contractul se încheie între Consiliul  Local al oraşului Cristuru Secuiesc şi 

asociaţia/fundaţia/organizaţia căreia i s-a selecţionat proiectul. 

Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatului selecţiei solicitantul nu se prezintă 

pentru încheierea contractului de cofinanţare se consideră că finanţarea nu a fost acceptată, iar proiectele 

în cauză se elimină de la finanţare. 

La încheierea contractului de finanţare nerambursabilă, beneficiarul este obligat să semneze o declaraţie 

de imparţialitate. 

În cadrul programului, implementarea proiectelor trebuie să se desfășoare în anul bugetar respectiv, 

activitățile proiectelor trebuie să fie derulate în perioada următoare semnării contractului de finanțare 

nerambursabilă, iar proiectele trebuie să fie decontate conform contractului de finanțare 

nerambursabilă și metodologia de decontare. 

 

Soluţionarea contestaţiilor 




