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Art.56. Anexele nr. 1 – 11 la prezentul Regulament, fac parte integrantă din acesta. 
 
Pentru asociaţii, fundaţii, alte ONG-uri şi persoane fizice;  
 

Anexa nr. 1 – model OPIS 
Anexa nr. 2 – adresă de înaintare  
Anexa nr. 3 – cerere de finanţare  
Anexa nr.4 – declarație de imparțialitate  
Anexa nr. 5 – bugetul de venituri si cheltuieli 
Anexa nr. 6 – model buget narativ  
Anexa nr. 7 – declaraţie 
Anexa nr. 8 – CV-ul coordonatorului de proiect 
Anexa nr. 9 – adresa de înaintare a raportului final/intermediar 
Anexa nr. 10 – formular pentru raportări intermediare si finale 
Anexa nr. 11 – ghid explicativ 
Anexa nr. 12 – categorii de cheltuieli eligibile şi neeligibile 
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Anexa nr. 1 
 

OPIS  
 
 
Nr. crt. Titlul documentului  Nr. pagină (de la 

.... până la .....) 
 

Anexa nr. 1 opis 1  
Anexa nr. 2 adresa de înaintare  2 - ........  
Anexa nr. 3  cerere de finanţare    
Anexa nr.4 declarație de imparțialitate   
Anexa nr. 5 bugetul de venituri şi cheltuieli    
Anexa nr. 6 buget narativ    
Anexa nr. 7 declaraţie    
Anexa nr. 8 CV-ul coordonatorului de proiect    

 dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite 
de terţi 

  

p
er

s.
 j

u
r.

 

actul constitutiv, statutul, sentinţă civilă şi actele 
adiţionale, după caz; 

  

certificatul de înregistrare fiscală (CIF)   
certificatul de identitate sportivă/certificat acreditare 
servicii sociale, după caz; 

  

situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului 
precedent, după caz; 

  

documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte 
consilii judeţene sau locale, cu organizaţii guvernamentale 
şi neguvernamentale, dacă este cazul; 

  

pe
rs

. 
fi

z.
 

copie după actul de identitate 
  

 alte documente ... 
 
 
 

  

 certificat fiscal - ANAF   
 certificat fiscal - Primărie   
 extras de cont   
    
    
 

 



 

 3

Anexa nr. 2 
 

Către, 

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR 

 

 

Subsemnatul ____________________________ în calitate de Președinte al 

_____________________________ prin prezenta vă înaintez un exemplar al proiectului intitulat 

„________________________________________” spre a beneficia de finanţare nerambursabilă în baza 

Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi non-profit de interes general. 

Perioada de finanţare: __________________ 

Suma de finanţare solicitată de la C.J. Bihor: _________ RON 

Nr. file la dosar _____ 

 

Cu respect,  

 

 

Reprezentant legal      Coordonator proiect 

Numele si prenumele_____________________  Numele si prenumele____________ 

Semnatura                         ____________   Semnatura                 ___________ 

 

Stampila organizatiei 

 

Data:_____________ 

 

 
Se completează de către C.J. BIHOR 

AM    PRELUAT:  

Nume/Prenume :_________________ 

Data:                  _________________ 

Semnătura:         _________________ 
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Anexa nr. 3 
 

CERERE DE FINANŢARE 
 
 
1. Numele organizaţiei, instituţiei ce înaintează cererea de finanţare:  
Numele organizaţiei/fundaţiei/ instituţiei/ persoanei fizice: 
 
CIF/CNP:  
Adresa: 
Număr de telefon: 
Număr de fax: 
Web, e-mail:   

 
2. Statutul legal al organizaţiei: 
Asociaţie 
Fundaţie 
Federaţie 
Cult religios 
Alta, precum................................  

 
3. Scopul şi obiectivele organizaţiei: 
 
 
4. Denumirea proiectului înaintat spre finanţare:  (nu mai mult de 10 cuvinte) 
 
 
5. Domeniul pentru care se aplică proiectul 
 
 
6. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul (reprezentantul legal): 
Nume/Prenume: 
Tel./Fax: 
E-mail: 
Semnătura, ştampila............................... 

 
7. Responsabilul de proiect(daca este diferit de persoana de la punctul 6):  
Nume:    
Tel./Fax: 
E-mail: 
Semnătura, ştampila............................... 
 

8.Cadrul general şi motivaţia: 
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9. Pregătirea activităţilor: 
 
 
 
 
10. Implicarea comunităţi locale în implementarea proiectului: 
 
 
 
 
 
11. Scopurile şi obiectivele proiectului: 
(scopul şi obiectivele generale şi specifice ale proiectului: ce doreşte să realizeze acest 
proiect) 
 
 

12. Activităţile proiectului: 
(activităţile prin care se vor atinge obiectivele, calendarul acestora) 
 

 
 
13. Grupul ţintă şi de beneficiari: 
 
 
14. Impactul la nivel local: 
 
 
15. Evaluarea şi continuarea proiectului: 
(activităţile care vor continua proiectul, detaliind activităţile de finanţare în continuare) 
 
 
16. Durata şi locul de desfăşurare: 
 
 
17. Echipa proiectului: 
(se specifică şi activităţile derulate de parteneri dacă există) 
 
 
18. Experienţa anterioară a organizaţiei: 
 
 
 
19. Partenerul (ii) proiectului (dacă este cazul) 
-coordanate(adresa, tel/fax, e-mail, website 
-scopurile şi obiective precizate în statut 
-scurtă descriere a activităţilor derulate 
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20. Rezumatul proiectului 
(nu mai mult de o jumătate de pagină) 
 
 
 

 
21. Rezultatele preconizate: 
 
 
 
22. Perioada de finanţare: 
 
 
23. Suma de finanţare solicitată de la  C.J. Bihor: 
 
 
24. Ce procent reprezintă finanţarea din bugetul total al proiectului: 
 
 
25.  Participarea financiară proprie în susţinerea proiectului: 
 
 
26. Alte resurse financiare: 
 
 
27. Alte finanţări obţinute, în trecut sau prezent, de la alte instituţii,(a se specifica natura şi suma): 
 
 
28. Informaţii necesare pentru transferul bancar: 
Numărul de cont 
Numele băncii 
Organizaţia titulară de cont 
Cod fiscal (CNP-pentru persoană fizică) 
 
 
 
 
29. Informaţii suplimentare: 
Numele: 
Tel: 
E-mail: 
Semnătura: 
Ştampila organizaţiei:   
 
 
 
Data: 
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(începând de la acest punct completează cei care depun proiect pentru monografii, cărţi, sau 

tipărituri.) 
 

30. Datelele caracteristice pentru lucrarea ce urmează a fi editat: 
 

31. Numele autorului sau al redactorului: 
 

32. Titlul lucrării: 
 

33. Titlul colecţiei: 
 

33.1. Lucrările apărute deja în colecţie 
33.2. Lucrări ce sunt în curs de apariţie 
 

34. Ediţia: 
 

35. Mărimea preconizată: 
 

35.1. Coli autor 
35.2. Coli editură (text – ilustraţii) 
35.3. Coli tipar 
 

36. Ilustraţiile preconizate: 
 

36.1. Execuţia acestora 
36.2. Numărul 
 

37. Execuţia: 
 

37.1. Tipul hârtiei 
37.2. Modul de finisare 
37.3. Format 
37.4. Modul de tipărire 
 

38. Tiraj maxim: 
 

39. Modul de distribuire a cărţii: 
 

40. Calcul preliminar amănunţit: 
 

40.1. Cheltuieli totale 
40.2. Cheltuieli de tipărire 
40.3. Cheltuieli cu onorariul 
40.4. Cheltuieli de editare 
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                                                                Anexa nr.4  
 
                                              DECLARATIA DE IMPARTIALITATE 
 
 
    Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedica pe beneficiar in orice moment sa 
acţioneze in conformitate cu obiectivele autorității finanţatoare, precum si situaţia in care executarea 
obiectiva si imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate in implementarea proiectului poate fi 
compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoana. 
    Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante in 
ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a 
evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, mă oblig sa informez 
autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict. 
 
    Numele si prenumele:  
 
    Funcţia:  
 
    Semnătura și stampila: 
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Anexa 5
                                                     BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Organizatia/Persoana fizica
Proiectul
Perioada si locul desfasurarii

Nr.
Crt. Denumire indicatori Total Trim I Trim II Trim III Trim IV Observatii
I. VENITURI - TOTAL din care: 0 0 0 0 0
1. Contributia beneficiarului (a+b+c+d) 0 0 0 0 0
a. contributie proprie 0
b. donatii 0
c. sponsorizari 0
d. alte surse 0

2.
Finantare nerambursabila din bugetul 
local 0

II. CHELTUIELI - TOTAL din care : 0 0 0 0 0
1. Inchirieri 0
2. Onorarii/fond premiere 0
3. Transport 0
4. Cazare si masa 0
5. Consumabile 0
6. Echipamente 0
7. Servicii 0
8. Administrative 0
9. Tiparituri 0
10. Publicitate 0
11. Alet cheltuieli(se vor nominaliza) 0

      TOTAL 0 0 0 0 0
                PROCENT - % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Detalierea cheltuielilor cu evidentierea surselor de finantare pe fiecare categorie de cheltuiala:

Nr.crCategoria bugetara
Contributia
CJ Bihor

Contributie 
beneficiar

Total 
buget

1 Inchirieri 0
2 Onorarii/fond premiere 0
3 Transport 0
4 Cazare si masa 0
5 Consumabile 0
6 Echipamente 0
7 Servicii 0
8 Administrative 0
9 Tiparituri 0

10 Publicitate 0
11 Alte cheltuieli se vor nominaliza 0

              TOTAL 0 0 0
              PROCENT - % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Reprezentant legal Responsabilul financiar al organizatiei

(numele,prenumele si semnatura) (numele ,prenumele si semnatura)

Data
Stampila
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Anexa nr. 6 
Model Bugetul Narativ 

Bugetul Narativ al proiectului  
„(numele proiectului………………………………..” 

care are loc în (localitatea……………….) în perioada ……………..2019 
 

 
 
La acest proiect preconizăm următoarele categorii de cheltuieli:  
 
Exemplu: 
 
- Închiriere: ex  scenă mobilă:  2 ore x 5 lei/oră = 10 lei    
 
- Transport: ex: - nr. persoane: 6 copii + 1 prof  

ex  - ruta: Aleşd – Oradea - tur-retur – 42 km * 2 = 84 km  
     
 6,3 litru combustibil * 4,5 lei = 28,35 lei sau          84  km   sau     7 bilet*5 lei/pers= 
(100 km = 7,5 l combustibil)         însemnând    35 lei 
 84 km (84*7,5/100) = 6,3 l combustibil  0.5 lei/km = 42 lei 
 
 
- Cazare și Masă servită: ex - nr. persoane: 6 copii + 1 prof  

- masă servită: 7 persoane x 10 lei/meniu = 70 lei  
meniul cuprinde următoarele: răcoritoare, apă, supă, pâine, fructe etc. 

- cazare: 7 persoane * 15 lei/pers/noapte * 2 nopți = 210 lei 
 
- Servicii: denumirea serviciului prestat, cantitatea şi valoarea acestuia 

 
- Tipărituri: ex  - pliante: 100 buc * 1 lei/ buc = 100 lei 

- broşuri: 2 buc * 25 lei/ buc = 50 lei 
- monografii: 50 buc * 30 lei/buc = 150 lei 

 
- Alte cheltuieli: tipul cheltuielilor,  cantitatea acestora, valoare acestora . 
 
 
Total cheltuieli: .......................   lei  
 
 
 
Reprezentant legal         Întocmit, 

Numele si prenumele_____________________  Numele si prenumele____________ 

Semnătura                         ____________   Semnătura                 ___________ 

Ştampila 

 
Data: 
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Anexa nr. 7 
 
 
 

DECLARAŢIE 
 

 
Subsemnatul ............................ , domiciliat în localitatea ................ , str........... nr. ..... , bl .... , ap ...., 
sectorul/judeţul ............ , codul poştal ........... , posesor al actului de identitate .......... seria ........ nr........ , 
codul numeric personal .............. , în calitate de reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei ........…..., 
declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una 
dintre următoarele situaţii: 
 
a) în incapacitate de plată; 
b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; 
c) nu am încălcat/a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; 
d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; 
e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale; 
f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau 
luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri; 
g) nu am beneficiat in cursul acestui an fiscal pentru activitatea mentionata in cererea de finantare (Anexa 
nr. 2 din Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului propriu al 
Consiliului Județean Bihor alocate pentru activitati nonprofit de interes local) de o alta finantare de la 
bugetul local; 
h) nu încalc prevederile Legii 350/2005 Art.12, alin 2) prin care - ``In cazul in care un beneficiar 
contracteaza, in cursul aceluiasi an calendaristic, mai mult de o finantare nerambursabila de la aceeasi 
autoritate finantatoare, nivelul finantarii nu poate depasi o treime din totalul fondurilor publice alocate 
programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finantatoare respective``. 
 
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am 
verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 
 
 

Nume/prenume: ............................................. 
 

Semnătura: ..................................... 
 
 
 
Data:  ...................... 
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Anexa nr. 8 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Rolul propus în proiect: coordonator proiect 
1. Nume:  
2. Prenume:  
3. Date naşterii:  
4. Cetăţenie:  
5. Stare civilă:  
6. Domiciliu: 
7. C.I./B.I.: seria.....nr......... 
8. CNP.: 
9. Telefon: 
10. Studii:  

Instituţia 
[ De la – până la ] 

Diploma obţinută: 

  
  

11.  Limbi străine:  Indicaţi competenţa lingvistică pe o scală de la 1 la 5  
(1 - excelent; 5 – de bază) 

Limba Citit Vorbit Scris 
    
    

12. Membru în asociaţii profesionale:   
13. Alte abilităţi:  
14. Funcţia în prezent:  
15.  Vechime in instituţie: 
16.  Calificări cheie:  
17.  Experienţă specifică:  
18. Experienţă profesională 

Date de la – 
până la 

Locaţia Instituţia Poziţia Descriere 

     
     

19. Alte informaţii relevante:  
 

 
 
 
 
 
 

Semnătura:
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Anexa nr. 9 
 

 

Adresa de înaintare a raportului final / intermediar 

 

 

Către, 

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR 

 

 

Alăturat vă înaintăm raportul narativ şi financiar privind proiectul înregistrat cu nr. _______________, 

având titlul ______________________________________ care a avut/are loc în __________________, 

în perioada _______________ în valoare de ____________________. 

 

Nr. file la dosar _____ 

 

Data:_____________ 

 

 

Reprezentant legal                         Coordonator proiect 

 

Numele si prenumele____________   Numele si prenumele____________ 

 

Semnătura ____________     Semnătura _____________ 

 

 

Ştampila organizaţiei 

 

 

Se completează de către C.J. BIHOR 

AM    PRELUAT:  

Nume/Prenume :_________________ 

Data:                  _________________ 

Semnătura:         _________________ 
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Anexa nr. 10 
 

FORMULAR PENTRU RAPORTĂRI INTERMEDIARE ŞI FINALE 
 

Contract nr. ............... încheiat în data de ............................. 
Organizaţia............................................................................. 
- adresa .................................................................................. 
- telefon/fax ............................................................................ 
Denumirea Proiectului………………………………................. 
Data înaintării raportului .......................................................... 
I.Raport de activitate 
1.Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului: 
(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării 
programului/proiectului şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi 
parteneri etc.) 
2.Realizarea activităţilor propuse: 
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU 
Dacă NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor 
prevăzute în contract) 
3.Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: 
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, 
în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz.) 
II.Raport financiar 
1.Date despre finanţare: 
- valoarea totala a proiectului (inclusiv contribuţia proprie):      
- valoarea totala a contractului de finanţare nerambursabilă: _____________________ 
- cheltuieli cumulate la data întocmirii raportului:    , din care: 

- finanţate din contribuţia proprie a Beneficiarului:            
- finanţate din sume de la bugetul local – al Județului  Bihor în baza contractului de finantare:  

  
 

Prevederi conform bugetului             Executie
anexat la contract

Nr.crt. Categoria bugetara
Contributia

CJ Bihor

Contributia 

beneficiarului

Total 

buget

Contributia 

CJ Bihor

Contributia 

beneficiatului

Total 

executie
1 Inchirieri 0 0
2 Onorarii/fond premiere 0 0
3 Transport 0 0
4 Cazare si masa 0 0
5 Consumabile 0 0
6 Echipamente 0 0
7 Servicii 0 0
8 Administrative 0 0
9 Tiparituri 0 0

10 Publicitate 0 0

11
Alte costuri se vor 
nominaliza 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
PROCENT - % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  
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2.Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: 
facturi, chitanţe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată.  
3.Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):  
 
 

Fact 
nr….data…

Chit nr.data
/Extras de cont

Suma totala
Contribuţia 
CJ Bihor

Contributie 
Aplicant

Total (lei):

Categoria 
cheltuieli

Unitatea 
emitenta

Nr.
crt.

Nr. si data document

 
 
 
Reprezentantul asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei/cultului ................................... 
(numele, prenumele şi semnătura) 
 
Coordonatorul/programului/proiectului................................................................ 
(numele, prenumele şi semnătura) 
 
Responsabilul financiar al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei/cultului 
(numele, prenumele şi semnătura)..................................................................... 
 
Data ................... 
 
Ştampila 
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Anexa nr. 11 
 

GHID EXPLICATIV 
 
 

I. Cererea de finantare: va fi intocmita in conformitate cu formularul prevazut in anexa 
nr. 2 la Regulament. 

 
1. Solicitant: se va preciza care este numele complet al aplicantului si acronimul acestuia (daca 

exista). 
 
2. Statutul legal: care este conform rubricilor date. 
 
3. Scopul şi obiectivele organizaţiei: conform statutului 

 
4. Denumirea proiectului înaintat spre finanţare: clar, concis, descriptiv, maxim 10 cuvinte. 

 
5. Domeniul pentru care se aplică: conform unui domeniu prezentat în anexe. 

 
6. Datele persoanei care este reprezentantul legal: conform rubricilor de la punctul 6. 

 
7. Responsabilul de proiect: dacă este diferit de persoana de la punctul 6. 

 
8. Cadrul general şi motivaţia; în două trei propoziţii maxim. 

 
9. Pregătirea activităţilor: nu mai mult de patru, cinci propoziţii. 

 
10. Implicarea comunităţii locale în implementarea proiectului: în două trei propoziţii maxim. 

 
11. Scopul si obiectivele proiectului: 

Scopul este un element cheie care formulează o idee clara, concisa a problemei, el trebuie sa fie 
scurt, concis si unic. Scopul ii permite cititorului sa afle mai multe despre problema sau nevoia careia i se 
adreseaza proiectul. 

Obiectivele se refera la activităţile specificate in cerere. E necesar sa se identifice toate obiectivele 
legate de scopul propus si metodele/activităţile folosite pentru a atinge scopul. Luaţi in considerare 
mărimea unei probleme si referiţi-vă la rezultatul activităţilor propuse când pregătiţi un obiectiv. Cifrele 
folosite trebuie sa fie verificabile. Atenţie, daca propunerea este finanţata, obiectivele stabilite vor fi 
probabil folosite la evaluarea proiectului, aşa ca fiţi realişti.  

Descrieti in ce masura scopul proiectului este in corelatie cu misiunea organizatiei 
Pentru ca un obiectiv sa fie corect definit el trebuie sa fie SMART (S-specific, M-masurabil, 

A-posibil de atins, R-realist, T-definit in timp). 
 

12.  Activităţile proiectului: calendarul activităţilor prin care se vor atinge obiectivele. 
  
13. Grupul ţintă şi de beneficiari: enumerarea acestora . 
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14. Impactul la nivel local: descrierea impactului în câteva cuvinte pe scurt. 
 

15. Evaluarea şi continuarea proiectului: descrierea activităţilor care vor continua proiectul. 
 

16. Durata şi locul de deşfăşurare: descrierea acestor informaţii pe scurt. 
 

17. Echipa proiectului: descrierea echipei nr acesteia. 
 

18. Experienţa anterioară a organizaţiei: descrierea experienţei pe scurt dacă există. 
 

19.  Partenerii proiectului: amintirea lor dacă aceştia există. 
 

20.  Rezumatul proiectului: nu mai mult de o jumătate de pagină. 
 

21.  Rezumatul preconizat: în maxim două propoziţii. 
 

22.  Perioada de finanţare: de la............ până la...........conform duratei programului. 
 

23.  Suma de finanţare solicitată de la C.J. Bihor: suma exactă în RON. 
 

24.  Ce procent reprezintă finanţarea din bugetul total al proiectului: procentul exact. 
 

25.  Participarea financiară proprie în susţinerea proiectului: suma exactă în RON. 
 

26.  Alte resurse financiare: descrierea acestora dacă există. 
 

27.  Alte finanţări obţinute în trecut sau prezent de la alte instituţii: natura şi suma acestora. 
 

28.  Informaţii necesare pentru transferul bancar: clar şi exact conform rubricilor de la acest 
punct. 

 
29.  Informaţii suplimentare: conform rubricilor. 

 
30.  Se completează doar pentru monografii,cărţi, sau tipărituri până la punctul 40 inclusiv. 

 
II. Bugetul proiectului: aplicantul va intocmi un buget financiar si un buget narativ 

 
 Bugetul financiar: se va intocmi conform anexei nr. 3 din Regulament.  
Contribuţia Beneficiarului se poate realiza prin următoarele trei modalităţi: 

1. Contributia financiara: numerar realizat din – cotizatii ale membrilor, de la donatori, de la 
finantatori, de la sponsori, din taxe, din venituri realizate din activitati economice, etc. 

2. Contributia materiala: folosirea echipamentelor care apartin organizatiei sau membrilor acesteia, 
in regim de inchiriere.  
Contravaloarea acestei contributii nu poate sa depaseasca mai mult de 30% din valoarea 
echipamentului (valoarea de piata). Decontarea acestei categorii se va realiza pe baza unei 
declaratii din partea aplicantului. De asemenea tot in aceasta categorie intra serviciile si bunurile 
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materiale primite de catre aplicant in favoarea proiectului de la persoane juridice si fizice. 
Decontarea se va realiza pe baza contractului de sponsorizare sau a contractului intre parti. 

3. Contributia umana: evaluata prin munca voluntarilor in cadrul proiectului conform Legii 
nr.78/2014 privind reglementarea activității de  voluntariat în România.   
Voluntarii pot fi folositi pentru orice activitate necesara in derularea proiectului, inclusiv pentru  
oferirea, in mod sporatic, de consultanta, asistenta, instruire profesionala.  
Contravaloarea muncii voluntarilor permanenti va fi stabilita luand ca baza de calcul salariul 
minim pe economie, doar in limita a 4 ore pe zi, 5 zile pe saptamana.  
Cuantificarea muncii specialistilor, consultantilor, etc. se va face in functie de onorariul pe care 
acesta l-ar fi solicitat in cazul in care ar fi fost platiti dar nici acesta nu poate depasi 3 salarii medii 
pe economie.  
 
Bugetul narativ: se va explica necesitatea cheltuielor pe categorii, precum si premizele de la care 
s-a pornit in estimarea cheltuielilor. 
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Anexa nr. 12 
CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE 

 
CHELTUIELI ELIGIBILE: 

- Administrative: chirie sediu, apa, canal, electricitate, comunicaţii, gaze, costuri de încălzire (se vor 
deconta cheltuieli administrative în limita a 30% din valoarea finanţării); 

- Închirieri: echipamente, mijloace de transport, săli de activităţi (seminarii, cursuri, expoziţii, etc.); 
- Onorarii, fond premiere alte cheltuieli pentru personalul de specialitate direct implicat în proiect; 
- Transport: bilete şi abonamente transport, transport echipamente şi materiale, bonuri de benzină 

(însoţite de foaie de parcurs şi de contract de comodat în caz de închiriere mijloc de transport). 
Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, la clasa a doua; 
Cazare şi masa: cazarea se va efectua la hoteluri de maxim 3 stele, în conformitate cu legislația 
la zi din domeniu iar masa aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului va putea fi 
decontate cu documente justificative; 

- Consumabile: hârtie, toner, cartuş imprimantă, markere, etc. 
- Achiziţii echipamente. Potrivit dispoziţiei Legii 350/2005 (actualizată la zi ) privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes 
general, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea 
infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă 
indispensabilă proiectului în conformitate cu al (5) al art.3 din Legea 350/2005. 

- Achiziţii servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică care nu se încadrează la 
categoria onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developări filme foto, comisioane bancare, 
montaje filme, reparaţii, întreţinerea aparaturii, etc. 

- Tipărituri: cărţi, monografii, broşuri, pliante, fluturaşi, manuale, afişe, etc. 
- Publicitate: acţiuni promoţionale ale proiectului/programului, costuri legate de diseminarea 

informaţiilor despre proiect , realizarea unei pagini web, materiale promoţionale, etc; 
- Alte costuri: tot ceea ce nu poate intra în categoriile mai sus menţionate dar care se justifică pentru 

activităţile proiectului. 
- Cheltuielile cu reparaţiile clădirilor aparţinând cultelor. 

Mențiune: Toate categoriile de cheltuieli cu personalul vor putea fi decontate numai în măsura în 
care au fost supuse inițial impozitării respectiv virării sumelor astfel datorate către bugetul de stat 
acolo unde va fi cazul!!!!!! 
 
CHELTUIELI NEELIGIBILE: 

- Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe; 
- Achiziţii de terenuri, clădiri., mijloace de transport; 
- Facturi şi documente de plată emise înainte sau după perioada de derulare a proiectului, 

conform contractului de finanţare (inclusiv cheltuielile beneficiarului); 
- Facturi cu cheltuieli nenominalizate; 
- Cheltuieli cu băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar, cafea; 
- Cheltuieli de lux (ex. bijuterii, tablouri). 

 
                                                                          Întocmit 
                                                              …………………………… 
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       ( Model  contract)                                                                                                             Anexa nr.13 
 
                              CONTRACT  DE   FINANŢARE  NERAMBURSABILĂ 
 
                                               NR___________/din______________ 
                                 

Încheiat în temeiul Legii Nr.350 din 2 decembrie 2005  privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general  şi în baza 
hotărârii comisiei de evaluare şi selecţionare intervine prezentul contract; 
 
Părţile contractului 

 
Art. l. U.A.T. JUDEȚUL BIHOR prin Consiliul Județean Bihor 

………………………………………. cu sediul în, cod fiscal: ……………………………; cont 
iban………………………………… deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat de …………………. în 
calitate de ………………….. şi ……………………… în calitate de director economic  denumit în 
continuare finanţator şi: 
___________________________________________________________cu sediul în 
localitatea_____________________str.____________________ nr.____________judeţul 
Bihor_________ înregistrat la Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa  civilă nr.__________ a           
Judecătoriei__________, cod fiscal      _____________ 
având contul ________________________________deschis la________________________________ 
reprezentat de _________________________  cu funcţia de __________________având calitatea de 
coordonator de program şi _______________________în funcţia_______________ 
 
Obiectivul contractului 
 

Art.2. Obiectivul contractului îl constituie alocarea sumei de ______________ de către finanţator 
în vederea realizării de către beneficiar a programului /proiectului  intitulat 
______________________________________________________________. 
Alocarea finanţării nerambursabile va fi transferată beneficiarului în două tranşe: 
- 60 % în momentul semnării contractului şi după ce au fost depuse documentele justificative conform 
ghidului de finanţare; 
- 40 % după depunerea raportului final şi a decontării pentru întreaga suma inclusiv cofinanţarea; 

Art.3. Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsa între data semnării acestuia şi 
_____________. 
Etapele de derulare a programului – proiectului – evenimentului. 

Art.4. Programul sau proiectul  prevăzut la art. 2. alin. l. se va realiza în următoarele etape: 
Etapa I:   In perioada___________________________________; 

Acţiuni derulate _______________________________; 
Cheltuieli  din subvenţia alocata ________________lei; 

Etapa II:  În perioada __________________________________; 
Acţiuni  derulate ______________________________; 
Cheltuieli din subvenţia alocata ________________ lei. 
 

Art.5. Modul de realizare a fiecărei etape va fi consemnat într-un formular de raportare 
intermediară completat de reprezentanţii beneficiarului potrivit anexei nr. 4 din Regulamentul Direcției 
Social Comunitară Bihor privind finanţările nerambursabile alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general. 
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Drepturile şi obligaţiile părţilor 
Art.6. Finanţatorul 
Se obligă să pună la dispoziţia  beneficiarului  sumele reprezentând subvenţia ; 

Are dreptul să solicite beneficiarului rapoarte privind derularea programului; 
Are dreptul să modifice cuantumul subvenţiei alocate sau sa rezilieze prezentul contract dacă beneficiarul 
comunică date, informaţii sau înscrisuri  false ori eronate precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar. 

Art.7. Beneficiarul 
Îşi asumă responsabilitatea derulării proiectului. 

Are dreptul să primească sumele reprezentând  subvenţia alocată în condiţiile prevăzute în 
prezentul contract. 

Are dreptul să prelungească durata etapelor prevăzute în prezentul  contract în cazul efectuării cu 
întârziere a plăţilor de către finanţator dacă acesta  întârziere  generează  modificări substanţiale in 
procesul desfăşurării  programului sau proiectului  cultural. 

Se obligă să utilizeze subvenţia numai în scopul realizării programului sau proiectului. 
Se obligă să respecte etapele realizării programului sau proiectului în  conformitatea etapelor 

stipulate în prezentul contract. 
Se obligă să reflecte corect şi la zi în evidenţele sale contabile toate operaţiunile economico-

financiare ale programului sau proiectului cultural şi să le prezinte  finanţatorului ori de câte ori  îi sunt 
solicitate pe durata derulării contractului. 

Se obligă să întocmească  exact şi corect  toate documentele justificative  privind utilizarea  
subvenţiei alocate. 
Se obligă să aplice procedura de achiziţie prevăzută de Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, 
achiziţionează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii. Se obligă  să specifice pe 
durata programului sau proiectului cultural pe afişe, cataloage  alte materiale publicitare pe copertele CD 
- urilor, cărţi şi alte  bunuri  similare, faptul  că acestea au fost realizate prin  subvenţie din bugetul 
Consiliului Judeţean Bihor. 

Se obligă să prezinte  finanţatorului un raport intermediar  de activitate la data / datele de 
_____________ completat  potrivit formularului  din anexa nr. 4 din Regulamentul privind alocarea 
finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general. 

Se obligă să prezinte finanţatorului în termen de 15 zile de la data încetării contractului un 
raport final de activitate potrivit formularului menţionat la paragraful anterior. 

Se obligă să accepte controlul şi verificările organului de control al finanţatorului în legătura cu 
modul de utilizare a fondurilor ce constituie subvenţia primită, după încetarea contractului pe o perioadă 
de 3 ani. 

 
Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului 

Art.8. Prezentul contract poate fi modificat prin act adiţional în urma intervenirii unui caz de forţa 
majora şi numai în ceea ce priveşte dispoziţiile art.4., sau prin acordul ambelor părţi. 

Art.9. Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept  fără a fi necesara intervenţia instanţei de 
judecată în termen de l0 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus 
la cunoştinţa că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicata în termen de 
l0 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau 
mai multor obligaţii contractuale. 

Art. 10. Prezentul contract încetează să producă efecte la data  rezilierii acestuia după caz la data 
prezenta la art.3. 

Art. 11. (l) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este 
valabil până la închiderea programului sau proiectului . 
(2). Perioada de implementare a programului sau proiectului cultural este de______zile,luni. 
(3). Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în 
măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în anul bugetar în care se desfăşoară 
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contractul în temeiul art.13 din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.  
(4).Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă şi 
atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti. 
(5). In cazul în care beneficiarului I s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa, acesta este 
obligat ca în termen de 30 de zile de la data primirii notificării să restituie finanţatorului toate sumele 
primite. 
(6). In ceea ce priveşte restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de 
întârziere conform  legislaţiei  privind colectarea creanţelor bugetare care se fac venit la bugetul de stat 
sau după caz la bugetul local; 
 
Forţa majoră 
Art.l2. (l) Este exonerata de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor ce îi revin partea care a fost implicată să intervină unui caz de forţă majoră . 
(2) Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil imposibil de împiedicat şi independent de voinţa 
parţilor care le opreşte să-l execute obligaţiile ce revin potrivit prezentului contract. 
(3) Intervenţia forţei majore trebuie comunicata de partea care o invoca în termen de doua zile 
calendaristice de la data apariţiei acesteia. 
 
Dispoziţii finale 

Art.l3. Comunicările între părţi în legătura cu executarea prezentului contract vor fi făcute numai 
în scris. 

Art.l4. Prezentul contract constituie titlul executoriu pentru satisfacerea creanţelor rezultate în 
urma rezilierii. 

Art.15. Curtea de Conturi are calitatea de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii 
nonprofit finanţate din fonduri publice. 

Art.l6. Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil. 
Art.l7. Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pe cale amiabila. În cazul 

nerezolvării pe cale amiabila litigiile urmează a fi soluţionate de instanţele competente potrivit legii. 
Art.l8. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale având aceiaşi forţă juridică 

dintre care un exemplar pentru finanţator şi unul pentru  beneficiar. 
 
        FINANŢATOR                                                            BENEFICIAR                                                        
 
    Președinte,                                                                        
________________       _____________________ 
           
 
      Viză C.F.P.  
 
_____________________ 
 
      Avizat juridic 
    Consilier Juridic  
    
_______________________ 
 

 
 


