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CAPITOLUL I - INFORMAŢII GENERALE 
 

1.1 Temeiul legal 
Finanţările pentru proiecte culturale se acordă în conformitate cu:  
 

• Legea tinerilor nr. 350/ 2006; 
 

• Ordonanţa Guvernului nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
• Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

• Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, republicată 

 
 

Obiectivele - conform art. 4 din Legea nr. 350/2006 a tinerilor:  
 
Elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora 

în baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale; 
Asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, 

promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul 
structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret; 

Sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în 
vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup; 

Sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa 
economică, educaţională şi culturală a ţării; 

Stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu 
structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii 
consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă 
fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate 
tineretului; 

Garantarea dreptului la educaţie, instruire şi specializare profesională; 
Stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale; 
Stimularea mobilităţii în rândul tinerilor; 
Stimularea voluntariatului în rândul tinerilor; 
Promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi 

intoleranţei în rândul tinerilor. 
 

1.2 Semnificaţia unor termeni 
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a) autoritate finanţatoare – Consiliul Judeţean Sibiu prin instituţiile de cultură din 

subordine - instituţii publice cu personalitate juridică, care sunt organizate şi 
funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu; 

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

urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;  
 

c) bugetul proiectului - reprezintă totalitatea surselor de finanţare necesare realizării 
proiectului şi a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform 
normelor legale în vigoare; 

 
d) cerere de finanţare - document completat de către solicitanţi în vederea obţinerii 

finanţării pentru o propunere de proiect (formularul tip - Anexa a);  
 

e) cheltuieli eligibile - sunt considerate eligibile cheltuieli care reflectă costuri necesare 
şi rezonabile, sunt oportune şi justificate, sunt realizate efectiv pe perioada de 
desfăşurare a proiectului, sunt prevăzute în cadrul contractului de finanţare sunt 
prevăzute în formularul de buget, identificabile şi verificabile, sunt susţinute de acte şi 
documente justificative originale corespunzătoare (vezi lista cheltuielilor eligibile); 
 

f) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între 
Instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Sibiu în calitate de 
autoritate finanţatoare şi beneficiar (Anexa e); 

 
g) contribuţia proprie a beneficiarului - cheltuielile presupuse de realizarea proiectului, 

suportate de către solicitantul finanţării, în procent de minimum 10% din valoarea 
eligibilă a proiectului; 

 
h) finanţare nerambursabilă - suma alocată din bugetul Consiliului Judeţean Sibiu prin 

instituţiile de cultură din subordine, în procent de maxim 90% din valoarea 
cheltuielilor eligibile ale proiectului (conform Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998);  

i) perioada de desfăşurare a proiectului - perioada înscrisă în contractul de finanţare de 
la data începerii primei activităţi şi până la data depunerii dosarului de decont final; 

 
j) solicitant – organizații neguvernamentale de și pentru tineret conform Legii tinerilor 

nr. 350/2006 ;  
 

k) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru 
o persoană fizică sau juridică;  
 
 
 
 
Conform art. 3 din Legea tinerilor nr. 350/ 2006 – Autoritățile administrației publice 

centrale si locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora au obligația 
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să sprijine activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a acesteia la nivel 
național si local, în condițiile legii.  

Conform art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/ 2006 - Consiliile județene și Consiliul 
General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor resedință de 
județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.   
Fondul destinat activităților de tineret, se utilizează pentru finanțarea activității de tineret a 
structurilor neguvernamentale de utilitate publică de și pentru tineret, precum și a unor 
activități de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundațiilor județene pentru 
tineret, respectiv a municipiului București, precum și a organizațiilor neguvernamentale de 
tineret și pentru tineret de pe raza unității administrativ-teritoriale respective. 

Conform Legii tinerilor nr. 350/ 2006 termenii şi expresiile de mai jos au următoarea 
semnificaţie: 

A. 1. Organizațiile neguvernamentale de tineret - persoanele juridice de drept privat şi 
fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii: 

    a 1) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea 
acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor; 
    b 1) cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri. 

A. 2. Sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale de tineret federaţiile care 
funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele criterii: 

    a 2) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea 
acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor; 
    b 2) cel puţin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor 
constitutive membre sunt tineri. 
 

B. Organizațiile neguvernamentale pentru tineret sunt persoanele juridice de drept 
privat și fără scop patrimonial, care funcționează în condiţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
246/2005, şi care îndeplinesc numai condiția prevăzută la A.1 a1, respectiv A.2 a2. 

 
Termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 

- tineri – cetățeni cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani; 
- activitate de tineret – orice formă de acțiune organizată în scopul îmbunătățirii 

condițiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităților și 
aspirațiilor acestora. 

 
1.3 Principiile care stau la baza finanţării nerambursabile 

 
Principiile care stau la baza acordării de finanţare nerambursabilă sunt: 

a) libera concurenţă - asigurarea condiţiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a 
deveni beneficiar; 
 
b) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la 
aplicarea procedurii de finanţare nerambursabilă a ofertelor culturale; 
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c) diversitatea culturală şi pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al 
solicitanţilor, reprezentanţi ai diferitelor comunităţi sau domenii culturale, precum şi 
promovarea diversităţii bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare; 
 
d) neretroactivitatea - excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei 
activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de 
finanţare; 
 
e) susţinerea debutului - încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor 
juridice de drept privat, recent autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi 
culturale; 
 
f) tratamentul egal - respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie 
astfel încât orice persoană fizică sau juridică care depune o ofertă culturală să aibă şanse 
egale de a i se atribui contractul respectiv;  
 
g) contribuţia proprie a beneficiarului - finanţarea nerambursabilă trebuie însoţită de o 
contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile; 
 
h) anualitatea – finanţarea nerambursabilă se acordă pe an bugetar - de văzut art. 1ˆ3 din OG 
51/1998. 
 
i) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a 
criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare 
pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; de menținut 
 
 
j) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes 
general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare 
nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare; de menținut 

 
1.4 Transparență și publicitate 

 
 Autoritatea finanţatoare stabilește un program anual propriu pentru acordarea de 
finanţări nerambursabile, având obligația de a face cunoscută în mod public intenţia de a 
atribui contracte de finanţare nerambursabilă.  

Anunțul public privind sesiunile de depunere și selecție este comunicat pe site-ul 
autorității finanțatoare, precum și în presa scrisă și audiovizuală, după caz, cu cel puțin 30 de 
zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor culturale (art. 10, 
Ordonanța 51/1998). 

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul de 
participare data limită pentru depunerea propunerilor. Aceasta nu trebuie să fie mai devreme 
de 30 de zile de la data publicării anunţului de participare. 
 
 
 

CAPITOLUL II – CRITERII DE ELIGIBILITATE 
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Pentru a fi eligibili la o finanţare nerambursabilă solicitanţii trebuie să îndeplinească 
cumulativ  următoarele condiţii: 

 
a) să nu aibă datorii la bugetul de stat, la bugetul local al municipiului Sibiu, la 

bugetul Consiliului Judeţean Sibiu sau la plata contribuţiei pentru asigurările 
sociale de stat; 
 

b) să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare anterioare; 
 

c) să facă dovada disponibilităţii contribuţiei proprii în cuantum de minim 10% din 
valoarea cheltuielilor eligibile; 

 
d) să solicite autorității finanțatoare maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile 

ale proiectului; 
 

e) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în 
stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 
f) să aibă prevăzut în statut activitatea corespunzătoare ariei tematice la care doresc 

să participe; 
 

g) să nu fi fost condamnaţi pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, 
înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de 
fals, deturnare de fonduri; 

 
h) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; 

 
i) să nu fie în incapacitate de plată; 

 
j) să nu furnizeze informaţii false în documentele prezentate; 

 
k) să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea 

finanțatoare; 
 

l) să facă dovada că în cadrul acțiunilor propuse se realizează colectarea selectivă a 
deșeurilor; 

 
m) să prevadă măsuri clare prin care asigură alternative prietenoase mediului la 

utilizarea obiectelor de unică folosință din plastic în cadrul acțiunilor propuse. 
 
 

În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 350/2006 a tinerilor, organizaţiile 
neguvernamentale de tineret sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, 
care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, 
cumulativ, următoarele criterii: 

    a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru 
realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor; 
    b) cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri. 
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Sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale de tineret federaţiile care funcţionează 

în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii: 

    a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru 
realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor; 
    b) cel puţin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul 
structurilor constitutive membre sunt tineri. 

 
Organizațiile neguvernamentale pentru tineret  sunt persoanele juridice de drept 

privat și fără scop patrimonial, care funcționează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc 
numai condiția prevăzută la A.1 a1, respectiv A.2 a2. 

Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare 
nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune, pentru realizarea 
proiectului și aferente perioadei de desfășurare a acestuia şi au fost contractate în anul bugetar 
în care se execută contractul. 

Consiliul Judeţean Sibiu are dreptul de a cere  solicitantului toate documentele pe care 
le consideră necesare pentru verificarea respectării condiţiilor mai sus menţionate. 

Consiliul Judeţean Sibiu are dreptul de a nu permite participarea la selecţia de 
proiecte, solicitanţilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contracte de finanţare 
anterioare. 

 
 
 
Programele/proiectele din domeniul pentru tineret, pentru care se acordă 
finanţări nerambursabile, vor fi cele care vor viza politicile din domeniul 
tineretului, conform art. 4 din Legea tinerilor nr.  350/2006:  

a. elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea 
acestora în baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale; 

b. asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la 
elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în 
special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret; 

c. sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea 
acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup; 

d. sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la 
viaţa economică, educaţională şi culturală a ţării; 

e. stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu 
structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de 
consilii consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi 
pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori 
locală care gestionează fonduri destinate tineretului; 

f. garantarea dreptului la educaţie, instruire şi specializare profesională; 
g. stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale; 
h. stimularea mobilităţii în rândul tinerilor; 
i. stimularea voluntariatului în rândul tinerilor; 
j. promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi 

intoleranţei în rândul tinerilor. 
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CAPITOLUL III – REGULI PRIVIND MODUL DE SOLICITARE A FINANŢĂRII 
  
 Solicitantul are obligaţia de a elabora propunerea de proiect, în conformitate cu 
prevederile documentaţiei prevăzute în anexele a, b și c la prezentul ghid, în aşa fel încât să 
asigure furnizarea unor informaţii pertinente şi concludente pentru evaluarea proiectului.  
 Cererea de finanţare - formular tip de propunere al proiectului completat -  trebuie  
semnată de reprezentantul legal, sub Nume și Prenume, în clar şi de către reprezentantul 
financiar al solicitantului, împreună cu toate anexele aferente. 

Propunerea de proiect are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi 
trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant prin reprezentantul său legal. 

Când se solicită bani pentru proiectele editoriale (monografii, studii etc.) să fie 
comunicate date despre: autor, cuprins şi nr. de pagini. Comisia poate solicita spre vedere 
manuscrisul lucrării în cadrul uneia din şedinţele de evaluare a proiectelor. 

Dacă există acțiuni de promovare în cadrul proiectului trebuie specificat în cadrul 
Anexei a - Formular tip - situația în care se solicită bani pentru această componentă și cu cât 
timp înainte de derularea proiectului doresc să o facă. De asemenea trebuie specificat, tot în 
cadrul anexei mai sus menționate, dacă se solicită avans. 

Proiectele care nu sunt la prima ediție trebuie să aducă documente justificative  din 
edițiile anterioare: poze, articole de presă, materiale video etc. 

Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune în două exemplare (original şi 
copie), precum şi pe suport CD la registratura Consiliului Judeţean Sibiu, str. G-ral Magheru 
nr. 14, în termenul stabilit şi adus la cunoştinţă publică înainte cu 30 de zile de la data limită 
la care urmează a fi depuse proiectele, conform apariţiilor din presa scrisă şi mass-media. 

Formularul de finanţare precum şi documentaţia aferentă vor fi completate prin 
tehnoredactare, în format electronic. 

Titlul proiectului să fie formulat în limba română. 
Modificarea modelelor standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor etc.) sau 

omiterea informaţiilor înscrise în câmpurile formularului, pot conduce la respingerea cererii 
de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

 
Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente: 

a) formular tip de propunere al proiectului care trebuie să conţină date despre solicitant, 
responsabilul de proiect; descrierea proiectului – număr participanți, activități 
organizate, locul de desfășurare,  bugetul proiectului şi caracterul acţiunii (Anexa a); 

b) copie după actul constitutiv, statut şi certificatul de înregistrare fiscală sau orice alte 
acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice semnate şi ştampilate cu 
menţiunea "conform cu originalul"; 

c) certificat de atestare fiscală eliberat de  organul fiscal central competent care să 
cuprindă obligațiile fiscale restante existente în sold în ultima zi a lunii anterioare 
depunerii cererii și nestinse până la data eliberării acestuia, precum și alte creanțe 
bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, valabil la data 
prezentării acestuia, în original; 

d) certificate de atestare fiscală eliberate de Direcţia Fiscală Locală a Municipiului Sibiu 
şi Direcţiile Fiscale Locale ale unităţii administrativ teritoriale în care îşi au 
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sediul/domiciliul/ reşedinţa solicitanţii, care  să cuprindă obligațiile fiscale restante și, 
după caz, obligațiile fiscale scadente până în prima zi a lunii următoare depunerii 
cererii, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise 
potrivit legii, valabile la data prezentării acestora, în original 

e) declaraţie de imparţialitate a persoanei care reprezintă solicitantul (Anexa b); 
f) declaraţie pe propria răspundere (Anexa c), din care să reiasă că solicitantul poate 

asigura din venituri proprii cofinanţarea în valoare de minim 10%, că își exprimă 
consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi că nu se află în nici 
una din următoarele situaţii: 

 
 f.1 este cu conturile blocate în baza unei hotărâri judecătoreşti 

definitive;  
f.2. a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din 

fonduri publice;  
f.3.  este vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; 
f.4. are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 

stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau 
fondurile speciale;  

f.5.  a fost sau este condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune 
frauduloasă, înşelăciune, delapidare, sau luare de mită, mărturie 
mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.  

Toate documentele menţionate vor fi precedate, obligatoriu, de o adresă de înaintare 
şi un opis al acestora, incluse la începutul proiectului 

 
Domeniu de aplicare  

Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări pentru activităţi ce 
presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului (proceduri de amenajări interioare, 
extindere, lucrări de construcţii etc.). 

 
Programele/proiectele din domeniul pentru tineret, pentru care se acordă 
finanţări nerambursabile, vor fi cele care vor viza politicile din domeniul 
tineretului, conform art. 4 din Legea tinerilor nr.  350/2006:  

a. elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea 
acestora în baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale; 

b. asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la 
elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în 
special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret; 

c. sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea 
acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup; 

d. sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la 
viaţa economică, educaţională şi culturală a ţării; 

e. stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu 
structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de 
consilii consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi 
pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori 
locală care gestionează fonduri destinate tineretului; 

f. garantarea dreptului la educaţie, instruire şi specializare profesională; 
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g. stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale; 
h. stimularea mobilităţii în rândul tinerilor; 
i. stimularea voluntariatului în rândul tinerilor; 
j. promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi 

intoleranţei în rândul tinerilor. 
 Din finanţările nerambursabile acordate se pot acoperi următoarele categorii de 
cheltuieli eligibile: 
a) cheltuielile de realizare a acţiunii/proiectului/programului de tineret, precum costuri 
materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, prestări 
servicii, premii şi altele asemenea;  
b) achiziţionarea de dotări (altele decât mijloacele fixe) necesare derulării programului sau 
proiectului de tinere; 
c) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale 
participanţilor/invitaţilor; 
d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, 
tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de publicitate; 
e) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor; 
f) diurna acordată în condiţiile legii pentru participanţi, în aceleaşi condiţii precum cele 
stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice, acordată în situaţia în care nu se asigură 
cheltuielile prevăzute la lit. e); 
g) cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative - Exemple cheltuieli administrative: 
utilităţi-apă curentă, gaze naturale, energie electrică, convorbiri telefonice, corespondenţă, 
internet, poştă electonică, chirii etc., aferente pentru biroul administrativ implicat în 
organizarea proiectului, altele decât cheltuielile prevăzute la lit.a). aferente perioadei de 
realizare a acţiunii/proiectului/programului de tineret. 

Cheltuielile prevăzute la lit. b) se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul 
finanţării nerambursabile acordate. 
 Cheltuielile prevăzute la lit. e) şi g) se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 
20% din totalul finanţării nerambursabile acordate. 
 Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite 
ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public 
beneficiare. 
 Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit. 

Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură 
finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal. 

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 programelor aprobate anual în 
bugetul autorităţii finanţatoare respective.    
 Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între autoritatea 
finanţatoare, prin instituția din subordine şi beneficiari. Atât prevederile Ghidului de 
finanțare, precum și prevederile contractuale sunt obligatorii, nerespectarea acestora putând 
atrage rezilierea contractului sau diminuarea sumei acordate. 

 
CAPITOLUL IV – MODALITATEA DE SELEC ŢIE A PROIECTELOR 

 
4.1. Etapele sesiunii de selecţie 
    
   Sesiunea de selecţie a proiectelor se va desfăşura astfel: 
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a) sesiunea de selecție pentru acordarea de finanţări nerambursabile se va anunța în 
termen de 30 de zile de la data publicării legii bugetare anuale (art. 2˄1 alin. 3 din OG 
51/1998); 

b) publicarea anunţului privind deschiderea sesiunii de selecţie, pe site-ul Consiliului 
Judeţean Sibiu, precum şi în presa scrisă în cotidiene locale, se realizează cu cel puţin 
30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea proiectelor pentru 
tineret; 

c) verificarea administrativă (existența tuturor documentelor în vederea participării la 
selecție) se va efectua de către Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică și Socială. 
Persoanele responsabile din cadrul Serviciului vor verifica documentele prezentate de 
solicitant și, după primirea și afișarea rezultatelor finale ale selecției, vor repartiza 
sumele conform punctajelor atribuite de către Comisia de evaluare și selecție, pe baza 
formulei de calcul din cadrul prezentului Ghid, luând în calcul suma propusă eligibilă 
de către Comisia de evaluare și selecție; 

d) verificarea dosarelor depuse: conținut documente depuse, istoric finanțări, buget etc., 
analizarea şi notarea proiectelor în domeniul pentru care se organizează sesiunea de 
finanţare, în conformitate cu grila de acordare a  procentelor, ierarhizarea proiectelor, 
pe baza procentajului obţinut, completarea grilei de evaluare pentru fiecare proiect, 
întocmirea raportului de evaluare aferent, precum și a raportului final – rezultatele 
centralizate ale selecției, ce urmează a fi afișate pe site-ul instituției, de către Comisia 
de evaluare şi selecţie; 

e) soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor de către comisia de contestații, 
desemnată prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean; 

f) comunicarea publică a rezultatelor finale ale selecţiei pe site-ul instituției: 
www.cjsibiu.ro și aprobarea acestora prin hotărâre de Consiliul Judeţean Sibiu.  

 
4.2. Criteriile de evaluare şi selecţie 
 

 Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei 
publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare 
nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea 
principiilor prevăzute în prezentul Ghid. 
Criteriile generale de evaluare:  
a) proiectele sunt de interes public local, naţional şi internaţional, dacă promovează şi 
contribuie la dezvoltarea acțiunilor dedicate tinerilor în judeţul Sibiu; 
b) calitatea şi anvergura (internaţională, naţională, regională sau locală), importanţa 
proiectului;  
c) numărul, diversitatea şi aria geografică a participanţilor  ale căror nevoi urmează a fi 
satisfăcute prin aceste proiecte; 
d) capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului de a realiza proiectele, dovedită 
prin: 

• proiectele derulate anterior; 
• calitatea proiectelor organizate; 
• calificări relevante ale coordonatorului de proiect;  
• evaluarea privind impactul proiectelor derulate anterior; 
• capacitatea de promovare şi mediatizare a proiectelor derulate anterior. 

e) coerenţa bugetului. 
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 Criteriile de selecţie pentru aprobarea cererilor de finanţare, trebuie să facă posibilă 
evaluarea, pe baze competitive, concurenţiale, a capacităţii solicitanţilor de a finaliza 
activitatea propusă pentru finanţare, având în vederea îndeplinirea următoarelor condiţii:  

� relevanţa – importanţa evenimentului organizat, raportat la obiectivele 
prioritare specifice din domeniul tineretului, stabilite de Consiliului 
Județean Sibiu ca urmare a consultării ONG-urilor care activează în 
domeniu.– maxim 30%:  

• Atragerea tinerilor spre cunoașterea istoriei locale și integrarea acesteia în 
istoria națională, prin diverse modalități; 

• Susținerea și stimularea voluntariatului în rândul tinerilor, creșterea gradului de 
sensibilizare a acestora cu privire la activitățile civice pe care le pot desfășura 
în cadrul comunității din care fac parte, dezvoltarea proiectelor de educație 
non-formală adresate tinerilor; 

• Realizarea de studii și cercetări în domeniul tineretului; 
• Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanță, în vederea dezvoltării 

spiritului antreprenorial și a carierei; 
• Stimularea implicării tinerilor în activități de promovare a artelor (muzică, 

dans, teatru, arte vizuale, arte plastice, etc.); 
• Promovarea iniţiativelor care vizează educaţia civică şi participarea tinerilor la 

viaţa comunităţii: civism - drepturile şi obligaţiile tinerilor, leadership, dialogul 
intercultural, combaterea rasismulu, lupta împotriva violenței, discriminării, 
drogurilor, traficului de persoane în rândul tinerilor; 

• Îmbunătățirea nivelului de informare și educație a tinerilor asupra normelor și 
principiilor de îngrijire a sănătății, combaterea consumului de alcool și de 
droguri, combaterea violenței;  

• Încurajarea implicării tinerilor în organizarea de activități de protejare a naturii 
și de menținere a mediului înconjurător nepoluat; 

• Organizarea de activități pentru petrecerea timpului liber într-un mod sănătos: 
combaterea sedentarismului, organizarea de drumeții, trasee de descoperire, 
trasee tematice, circuite turistice, mișcare în aer liber pentru sănătate. 
 

� capacitatea financiară şi operaţională – solicitantul are experienţă în 
management de proiect şi capacitate de implementare – maxim 10%; 

� metodologie – calitatea şi originalitatea proiectului, cât de coerent este, 
planificarea activităţilor este clară şi realizabilă – maxim 10%; 

� buget – cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare/cost - maxim 
20% 

� caracterul acţiunii proiectului – internaţional, naţional cu participare 
internaţională, naţional, interjudeţean, judeţean, local – maxim 5%; 

� continuitatea acţiunii – la a câta ediţie este acţiunea – maxim 5%; 
� localitatea/localităţile unde urmează să se desfăşoare evenimentele din proiect – 

maxim 10% 
� măsuri de protecxție a mediului – maxim 4% 
� măsuri privind egalitatea de șanse – maxim 6%. 
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Grila de acordare a punctajelor pentru proiecte 

 
Nr. 
Crt. 

CRITERIU PUNCTAJ 
MAXIM 

1. Relevanţa – importanţa evenimentului organizat, raportat la obiectivele prioritare 
din domeniul tineretului, stabilite de Consiliului Județean Sibiu ca urmare a 
consultării ONG-urilor care activează în domeniu  

30  

1.1 Activitățile propuse prin proiect nu vizează niciunul din  obiectivele prevăzute  - în 
acest caz proiectul va fi considerat neeligibil  și procesul de evaluare se va stopa 

0 

1.2 Activitățile propuse prin proiect vizează două din obiective specifice  15 

1.3 Activitățile propuse prin proiect vizează mai mult de 3 obiective specifice  25 

 

1.4 Activitățile propuse prin proiect vizează mai mult de 3 obiective specifice dintre 
care unul obligatoriu privind organizarea de activități pentru petrecerea timpului liber 
într-un mod sănătos: combaterea sedentarismului, organizarea de drumeții, trasee de 
descoperire, trasee tematice, circuite turistice, mișcare în aer liber pentru sănătate 

30 

2. Capacitatea financiară şi operaţională – experienţă în management de proiect şi 
capacitate de implementare 

10– Acordate 
cumulativ 

 

2.1 Experienţa solicitantului în managementul de proiect şi capacitate de implementare 
a proiectului – maxim 10% pentru mai mult de 2 proiecte 

2 

 

2.2 Solicitantul are resurse materiale și umane suficiente pentru implementarea 
proiectului      

6 

 
2.3 Echipa de proiect are competențe profesionale și calificări necesare pentru 
domeniul în care se încadrează proiectul 

2 

3. Metodologie – calitatea artistică şi originalitatea proiectului, cât de coerent este, 
planificarea activităţilor este clară şi realizabilă 

10 - Acordate 
cumulativ 

3.1 Claritatea viziunii – obiectivele proiectului sunt clare, iar din descrierea lor rezultă 
faptul că sunt în concordanță obiectivele prezentului apel de proiecte 

4 

3.2 Activitățile sunt clare, detaliate și corelate în cadrul calendarului de realizare și 
conduc la atingerea rezultatelor scontate 

3 

3.3 Rezultatele sunt formulate în termeni cuantificabili, măsurabili și verificabili  3 
4. Buget – cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare/cost  20 - Acordate 

cumulativ 
4.1 Bugetul este rezonabil în raport cu activitățile propuse și rezultatele scontate,  
coerent întocmit și respectă prevederile ghidului, cu defalcarea clară și încadrarea 
corectă a criteriilor eligibile și neeligible  

15 

4.2 Procentul ratei de cofinanțare  >10% - 2 
≥15% - 5 

5. Caracterul acţiunii proiectului – participare sau cu participare internaţională, 
naţională, interjudeţeană, judeţeană, locală – selectarea unei singure ipoteze a punctajului  

5 
 

5.1 Județean, local  3 
5.2 Național / interjudețean 4 
5.3 Internațional  5 

6. Continuitatea acţiunii – la a câta ediţie este acţiunea – selectarea unei singure ipoteze a 
punctajului 

5  

6.1 1-2 ediții 2 
6.2 3-6 ediții 3 
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 6.3 7-9 ediții 4 
 6.4 10 sau mai multe ediții 5 

7. Localitatea/localităţile unde urmează să se desfăşoare evenimentele din proiect 10 
7.1 Evenimentele se desfăşoară numai în mediul urban, în cele două municipii 2 
7.2 Evenimentele se desfăşoară şi/sau în mediul rural şi/sau mic urban 7 
7.3 Evenimentele se desfăşoară în mai multe localităţi din mediul rural şi/sau mic urban 10 

8. 

Măsuri de protecție a mediului  4 
8.1. Proiectul nu ține cont de interdicția utilizării materialelor de plastic de unică 
folosință și nu prevede alternative prietenoase mediului (ex. veselă reutilizabilă sau din 
materiale biodegradabile sau reciclate, etc)  

0 

8.2. Solicitantul are încheiate antecontracte sau contracte cu societăți care reciclează 
deșeurile  

4 

8.3. Proiectul nu prevede colectarea selectivă a deșeurilor (recipiente separate pentru 5 
fracții)  

0 

9. 

Măsuri privind egalitatea de șanse 6 
9.1. Proiectul include măsuri concrete prin care se urmărește participarea echilibrată a 
femeilor și bărbaților în cadrul proiectului, cu respectarea principiului egalității de 
șanse 

3 

9.2. Proiectul prevede măsuri suplimentare menite să asigure accesul la 
eveniment/acțiune a persoanelor cu dizabilități – față de masurile legale  

3 

 PUNCTAJ TOTAL MAXIM  100 
 

- Punctarea cu 0 la oricare dintre criterii duce la respingerea automată a 
proiectului  
 

Condiții eliminatorii care conduc la respingerea proiectului: 
- Proiectul nu răspunde ariilor tematice/obiectivelor prezentului apel de proiecte; 
- Proiectul nu respectă prevederile legale în domeniul protecției mediului (pentru 

organizarea evenimentului nu au fost prevăzute măsuri, inclusiv recipiente 
pentru colectarea selectivă a deșeurilor; 

- Proiectul nu prevede o cofinanțare minimă e 10 % din valoarea totală eligibilă; 
- A obținut 0 puncte la oricare dintre criteriile din gril a de evaluare.  

 
 Pentru a fi selectată în vederea finanţării, o propunere trebuie să întrunească un 
punctaj total minim de 60%. 
 În cazul în care procentajul total obţinut de o propunere de proiect este mai mic de 
60% proiectul nu este eligibil de a primi finanţare. 
 Finanţarea aprobată poate fi aceeaşi sau mai mică decât cea solicitată, în procent de 
maxim 90% din cuantumul total al cheltuielilor eligibile ale proiectului, alocarea sumelor 
fiind raportată la bugetul disponibil al proiectului. 

Formula de calcul utilizată pentru stabilirea cuantumului finanțării acordate 
proiectelor declarate eligibile este următoarea: 

 
 

SA P1 =  
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SA P1 = Suma acordata pentru proiectul 1 

PP1 = Punctaj aferent proiectului 1 

SS P1 = Suma propusă eligibilă aferentă proiectului 1 
BA =  Bugetul Agendei 

n = nr. proiecte eligibile la finanțare 
Ʃ = suma ponderată a sumelor eligibile a tuturor proiectelor eligibile, de la 1...n, cu 
punctajele aferente 
SA P1...n ≤ 25.000 lei 

Suma solicitată poate fi ajustată de Comisia de evaluare în mod justificat, fiind avută 
în vedere oportunitatea și necesitatea cheltuielilor propuse. 

 Suma solicitată eligibilă din cadrul formulei de calcul poate fi modificată în situația 
în care Comisia de evaluare consideră că există cheltuieli nejustificate, supraevaluate, care nu 
sunt în concordanță cu obiectivele proiectului. 
 
 În cazul în care solicitantul nu a decontat suma aprobată în anii anteriori, în mod 
repetitiv și nejustificat, există posibilitatea ca acestea să fie respinse, fără a intra în faza de 
evaluare. 

Rezultatele selecţiei se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Sibiu, www.cjsibiu.ro. 
 Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţă publică pe site-ul autorităţii 
finanţatoare, numai după încheierea sesiunii de selecţie, odată cu afișarea rezultatelor 
(punctajelor obținute pentru fiecare proiect evaluat). 
 Proiectele selecţionate cu sumele acordate vor fi incluse în Agenda pentru tineret, 
aferentă anului pentru care se organizează sesiunea de selecţie, în vederea aprobării  ei, prin 
hotărâre a Consiliului Județean. 
 Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei 
publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare 
nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către Comisia de evaluare, cu 
respectarea principiilor prevăzute în prezentul Ghid. 
 
 
 4.3. Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor 
 
Verificarea administrativă (existența tuturor documentelor în vederea participării la selecție) 
se va efectua de persoana responsabilă de Agenda de tineret, din cadrul Serviciului Strategii, 
Dezvoltare Economică şi Socială, urmărindu-se ca documentaţia depusă să fie completă; 
elementele importante, interpretabile despre proiect se vor menționa în rubrica 
Observații a tabelului centralizator cu proiectele depuse (se va pune la dispoziția 
membrilor Comisiei de evaluare și selecție și rapoartele din anii anteriori privind modul 
de derulare a proiectelor). 

Analizarea, evaluarea şi selectarea proiectelor eligibile, conform punctajului obţinut, 
se va face la sediul instituţiei, de către Comisia de evaluare şi selecţie constituită în baza 
dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu. 

Comisia de evaluare și selecţie este alcătuită dintr-un număr impar de membri, după cum 
urmează: 
a) 2 consilieri județeni; 
b) 3 specialişti cu experienţă în acţiuni şi proiecte pentru tineri. 

Specialiştii prevăzuţi la lit. b) nu pot face parte din categoria personalului angajat prin 
contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare 
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 Membrii comisiei de selecţie vor fi nominalizați prin dispoziţie a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Sibiu. 
 Fiecare membru al Comisiei va completa o declaraţie de imparţialitate şi 
confidenţialitate (Anexa d). 
 Din Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor de și pentru tineret  nu vor face parte 
persoane care deţin o funcţie în cadrul structurilor operatorilor în domeniul tineretului care 
solicită finanţare pentru sesiunea de selecţie în curs (a se vedea Anexa d).  
 Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor de și pentru tineret, are următoarele 
atribuţii: 

• verificarea dosarelor 
• analizează şi notează proiectele în domeniul pentru care se organizează sesiunea de 

finanţare, în conformitate cu grila de acordare a  procentelor; 
• stabileşte ierarhia ofertelor, în funcţie de valoarea şi importanţa  proiectului propus, pe 

baza procentajului obţinut; 
• completează grila de evaluare pentru fiecare proiect, întocmește raportul de evaluare 

aferent, precum și raportul final – rezultatele centralizate ale selecției, ce urmează a fi 
afișate pe site-ul instituției; 

• ajustează suma eligibilă solicitată de către organizatorul evenimentului, în mod 
justificat,  în situația în care se consideră că există cheltuieli supraevaluate, care nu 
sunt în concordanță cu obiectivele proiectului. 

 
Selecţia constă în ierarhizarea ofertelor pe baza punctajului acordat de comisie, conform 

Grilei de evaluare. 
 

4.4. Contestaţii 
 Solicitanţii nemulţumiţi de punctajul obținut pot depune contestaţie în termen de 
maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului selecţiei.  
 Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a contestaţiilor. 

Soluţionarea contestaţiilor se va realiza de către o comisie alcătuită din 5 membri, din 
care:  
a) 2 consilieri judeţeni; 
b) 3 specialişti cu o experienţă în acţiuni şi proiecte pentru tineri; 

Specialiştii prevăzuţi la lit. b) nu pot face parte din categoria personalului angajat prin 
contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare. 
 Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi nominalizați prin dispoziţie a 
preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu, în considerarea prevederilor art.12, pct.5 din 
Ordonanţa nr. 51/1998. 
 În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu sunt numiţi membrii care au 
făcut parte din Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor de și pentru tineret. 
  Contestaţia se formulează în scris şi va conţine următoarele: 

• datele de identificare ale contestatarului; 
• numărul de înregistrare al cererii de finanţare şi titlul proiectului; 
• motivele de fapt şi de drept ale contestaţiei; 
• dovezile pe care se întemeiază; 
• semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia. 

 
Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții: 
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• soluționează contestațiile depuse în termen de candidați cu privire la selecția și la 
notarea proiectelor; 

• poate invita la un interviu contestatarul care a iniţiat propunerea de proiect, sau poate 
solicita în scris clarificări referitoare  la proiectul propus; 

• transmite secretariatului tehnic rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate 
candidaților, precum și procesul verbal privind consemnarea aspectelor analizate și 
evaluarea proiectelor în cauză, justificată. 
În soluţionarea contestaţiei, comisia de soluţionare a contestaţiilor întocmește un 

proces-verbal, al cărui rezultat devine şi este obligatoriu pentru comisia de evaluare şi 
selecţie a proiectelor.  

Rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor şi rezultatele finale ale selecţiei 
dosarelor se comunică pe site-ul Consiliului Judeţean Sibiu, www.cjsibiu.ro. 

Beneficiarii finanţării nerambursabile au obligaţia de a verifica site-ul Consiliului 
Judeţean Sibiu şi de a lua legătura cu instituţia din subordinea Consiliului Judeţean Sibiu prin 
care se decontează proiectul.  

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei 
publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare 
nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către Comisia de evaluare, cu 
respectarea prevederilor din prezentul Ghid.  

 
 

CAPITOLUL V – REGULI PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI  DE 
FINANŢARE 

5.1. Obligaţiile beneficiarului 
 După aprobarea Programului anual al acţiunilor din domeniul tineretului din Judeţul 
Sibiu prin Hotărâre a Consiliului Judeţean, acestea pot fi consultate pe site-ul instituţiei.  
Beneficiarii  proiectelor aprobate vor încheia un contract (Anexa e) cu instituţia din 
subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, prin care urmează să se desfăşoare proiectul conform 
Hotărârii aprobate, cu minim 5 zile înainte de derularea proiectului, la sediul acesteia.  

Pe baza trimestrialității realizată de către Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică şi 
Socială, care va fi transmisă instituțiilor din subordine, beneficiarilor li se va aduce la 
cunoştinţă, printr-un  e-mail transmis de către instituția prin care se derulează proiectul, data 
la care se pot prezenta pentru semnarea contractului. 

Atenţie! La depunerea unei cereri de plată (avans sau decont) se va face dovada 
contabilă a contribuţiei proprii. În situa ţia în care nu se poate face dovada fermă a 
contribu ţiei proprii în valoare de minim 10%, la realizarea decontului, se va recalcula 
finanţarea acordată de către Consiliul Judeţean Sibiu astfel încât contribuţia proprie a 
beneficiarului să reprezinte procentul asumat prin proiectul depus, din bugetul 
proiectului (conform pct. 4.2 din grila de evaluare, un procent mai mare a  ratei de 
cofinanțare se punctează suplimentar).  

Dovada contribuţiei proprii se poate face cu urmatoatele documente: extrase de cont 
bancar, contracte de sponsorizare, contracte de parteneriat având prestabilită valoarea 
financiară, contracte de finanţare sau alte forme de sprijin financiar ferme din partea unor 
terţi), în copie semnate şi ştampilate cu menţiunea “conform cu originalul”. 
 Beneficiarii au următoarele obligații: 

Să utilizeze finanţarea nerambursabilă numai în scopul realizării proiectului. 
 Să implementeze proiectul pe propria răspundere şi în concordanţă cu descrierea din 
cererea de finanţare, cu scopul de a atinge obiectivele menţionate. 
 Să nu utilizeze finanţarea nerambursabilă pentru activităţi generatoare de profit. 



19 

 

 Să reflecte corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-
financiare ale proiectului şi să le prezinte Consiliului Judeţean Sibiu sau/şi instituţiei de 
cultură subordonată Consiliului Judeţean Sibiu prin intermediul căreia se desfăşoară 
finanţarea ori de câte ori îi sunt solicitate. 

Să întocmească şi să prezinte autorităţii finanţatoare rapoartele solicitate şi orice alte 
date privitoare la derularea proiectului. 
 Să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă 
desfăşurarea proiectului şi să accepte controlul şi verificările Consiliului Judeţean Sibiu în 
legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie subvenţia primită. 
 Să notifice autoritatea finanţatoare înainte cu 10 zile lucrătoare cu privire la perioada 
de desfăşurare a evenimentului, precum şi o posibilă decalare, anulare sau modificare a 
evenimentului/proiectului, printr-o adresă transmisă Consiliului Judeţean, pe care, ulterior să 
o depună la instituţia din subordinea Consiliului Judeţean, prin care se derulează şi se 
decontează proiectul.  

Să ofere  Finanţatorului un număr de 10 invitaţii la evenimentele din cadrul 
proiectului cultural, dintre care una să fie transmisă Serviciului Strategii, Dezvoltare 
Economică și Socială. 

Să achziționeze și să utilizeze exclusiv produse precum ambalaje, recipiente, veselă, 
tacâmuri și alte asemenea obiecte și accesorii de unică folosință, după caz, confecționate din 
materiale reciclabile. Se interzice achiziționarea și utilizarea obiectelor de unică folosință 
confecționate din plastic, conform Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 106/2019 privind 
interzicerea utilizării obiectelor de unică folosință confecționate din plastic în cadrul 
acțiunilor de protocol și al evenimentelor pe care le organizează Consiliul Județean Sibiu și 
instituțiile publice din subordinea sau aflate sub autoritatea acestuia. 

În condițiile în care este nevoie de achiziționarea de produse, este necesar ca acestea 
să fie produse locale și nu de larg consum. 

Să respecte în totalitate legislația din domeniul dreptului de autor, a mărcii înregistrate 
sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, să suporte toate taxele ocazionate de vânzarea 
biletelor, de drepturi de autor şi drepturi conexe de autor. În acest sens, beneficiarul va 
exonera pe finanţator de orice prejudicii, reclamații sau acțiuni în justiție ce au ca obiect 
încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, a mărcii înregistrate, a drepturilor de autor şi 
drepturile conexe drepturilor de autor ce au legătură cu proiectul cultural finanțat. 

Să permită accesul nediscriminatoriu al publicului larg la proiectul cultural în mod 
gratuit sau, după caz, pe bază de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest ultim caz, 
modalitatea de vânzare a biletelor va fi făcută publică de către Beneficiar. 

Să asigure egalitatea de șanse și să acorde înlesniri ale accesului la proiectul cultural 
pentru pensionari, elevi, studenți şi pentru persoane cu dizabilități, conform legii. 

În scopul monitorizării evenimentului finanțat, beneficiarul se obligă să permită 
finanțatorului să filmeze sau să fotografieze (ambiental) maxim 10 minute, evenimentul 
cultural finanțat. În acest sens beneficiarul nu va emite pretenții ulterioare către finanțator. 

Să acorde drepturi de folosire Finanțatorului pe fotografiile sau video-urile care sunt 
depuse de Beneficiar în Decontul de imagine, pe toate canalele de comunicare pe care 
Furnizorul consideră necesar a fi folosite. 

Când se solicită bani pentru proiectele editoriale (monografii, studii etc.) să fie 
comunicate date despre: autor, cuprins şi nr. de pagini. Comisia poate solicita spre vedere 
manuscrisul lucrării în cadrul uneia din şedinţele de evaluare a proiectelor, doar în situația în 
care manuscrisul este deja definitivat și nu urmează a fi elaborat prin proiectul depus. 

Organizatorul are obligația de a promova evenimentul pe pagina de facebook (creare 
eveniment) proprie a asociației/instutiției organizatoare și de a transmite Serviciului Relații 
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Publice - presa@cjsibiu.ro și Serviciului Strategii, Dezvoltare Economică și Socială – 
ioana.preda@cjsibiu.ro, înainte de desfășurarea evenimentului următoarele: 

- 3-5 fotografii reprezentative de la evenimentele anterioare în vederea 
promovării acestuia pe paginile Consiliului Județean; 

- Scurtă descriere a evenimentului; 
- Comunicat de presă . 
 

 
Pentru a nu fi depunctat în următoarele sesiuni de finanţare, beneficiarul va trebui să 

depună o notă de fundamentare, în care să justifice situaţia / motivele excepţionale care au 
condus la imposibilitatea derulării proiectului sau a decalării.  

 
Să realizeze decontul de cheltuieli financiar-contabile pentru: 
a) suma alocată de către Consiliul Judeţean Sibiu; 
b) suma reprezentând contribuţia proprie din cheltuielile eligibile. 
În termen de 30 de zile de la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de data de 20 

decembrie a fiecărui an (excepție fac proiectele finalizate după data de 10 decembrie a anului 
în curs),  beneficiarul are obligația de a întocmi două dosare aferente raportului final, care vor 
fi depuse la sediul Consiliului Județean Sibiu și la instituția de cultură subordonată, cu care se 
semnează contractul de finanțare, astfel: 

- 1 dosar pentru Consiliul Județean Sibiu care trebuie să conțină raportul final 
împreună cu decontul de imagine (un material de prezentare a desfăşurării 
evenimentului, un exemplar din materialul realizat – de ex. pentru proiectele 
cu o componentă editorială,  materiale de informare, de promovare, 
materiale realizate, materiale foto, video, material de presă etc.). Este 
obligatoiu să se menţioneze în toate materialele de promovare "Acţiune 
cofinanţată de Consiliul Judeţean Sibiu", împreună cu sigla Consiliului 
Județean Sibiu; 

- 1 dosar pentru instituția de cultură subordonată prin care se derulează 
proiectul, care trebuie să conțină raportul final împreun ă cu decontul 
financiar - toate documentele justificative aferente cheltuielilor efectuate în 
cadrul proiectului,  atât pentru suma alocată de Consiliul Judeţean Sibiu, cât şi 
pentru suma reprezentând contribuţia proprie asumate prin proiectul depus.  

Raportul final trebuie să reflecte modul în care au fost îndeplinite obiectivele 
proiectului: proiectul a respectat ariile de interes alese, obiectivele, a întrunit elementele 
obligatorii și indicatorii realizați efectiv, metodologia şi caracterul acţiunii.   

Instituţia din subordine va realiza decontul doar în momentul în care beneficiarul face 
dovada că un exemplar din raportul final, împreună cu decontul de imagine,  a fost 
depus şi la sediul autorităţii finan ţatoare, pe baza numărului de înregistrare obţinut de 
la Consiliul Judeţean Sibiu.  

În cazul în care se constată nerespectarea unor prevederi din prezentul Ghid (de 
ex. neîndeplinirea obligației de promovare a autorității finan țatoare cu siglele aferente), 
precum și nerealizarea unor activități, indicatori prevăzute/ți, autoritatea finanțatoare 
poate decide o penalizare pentru beneficiarul finanțării, prin diminuarea cu maxim 
20% din suma înaintată spre decontare către institu ția subordonată prin care se 
derulează proiectul. Această decizie va fi comunicată instituției printr-o adresă, în scris, 
până la realizarea decontului final.    
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5.2. Decontarea cheltuielilor 
 
 Pentru a fi aprobată, o cheltuială trebuie să fie eligibilă.  
 Categoriile de cheltuieli eligibile, stabilite pentru proiectele de și pentru tineret în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 245/ 2001, cu modificările şi completările ulterioare sunt următoarele: 
   a) cheltuielile de realizare a acţiunii/proiectului/programului de tineret, precum costuri 
materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, prestări 
servicii, premii şi altele asemenea;  
b) achiziţionarea de dotări (altele decât mijloacele fixe) necesare derulării programului sau 
proiectului de tineret (max. 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate); 
c) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale 
participanţilor/invitaţilor; 
d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, 
tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de publicitate; 
e) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor; 
f) diurna acordată în condiţiile legii pentru participanţi, în aceleaşi condiţii precum cele 
stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice, acordată în situaţia în care nu se asigură 
cheltuielile prevăzute la lit. e); 
g) cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, Exemple cheltuieli administrative: 
utilităţi-apă curentă, gaze naturale, energie electrică, convorbiri telefonice, corespondenţă, 
internet, poştă electonică, chirii etc., aferente pentru biroul administrativ implicat în 
organizarea proiectului, altele decât cheltuielile prevăzute la lit.a).  
  Cheltuielile prevăzute la lit. b) se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul 
finanţării nerambursabile acordate. 
 Cheltuielile prevăzute la lit. e) şi g) se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 
20% din totalul finanţării nerambursabile acordate. 

Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite 
ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public 
beneficiare. 

Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit. 
 Orice contribuţie în natură raportată de către beneficiar nu reprezintă cheltuială 
eligibilă. 
 Decontarea cheltuielilor se va face luând în considerare următoarele aspecte:  

• cheltuiala a fost realizată pentru proiect (este dovedită legătura directă cu proiectul);  
• cheltuiala a fost efectuată pe perioada de desfăşurare a proiectului, pentru activităţi şi 

plăţi realizate după semnarea contractului de finanţare; 
• beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată, pentru fiecare tip de 

cheltuială, în copie, semnate şi ştampilate, cu menţiunea “conform cu originalul”; 
• beneficiarul a dovedit realizarea activităţii pentru care a fost efectuată cheltuiala în 

cauză; 
• facturile sunt emise pe numele beneficiarului finanţării;  
• facturile sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al conţinutului - 

detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziţionate; 
• facturile sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei – 

numărul şi data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnate şi ştampilate; 
• toate documentele justificative externe, emise de către un prestator din afara României 

către beneficiarul finanţării, se vor prezenta la decont însoţite de traducerea acestora 



22 

 

în limba română. Traducerea trebuie să fie efectuată, semnată şi ştampilată de către un 
traducător autorizat.  
 

 În vederea depunerii decontului financiar – contabil, beneficiarul finanţării va 
prezenta următoarele documente justificative: 
 

a) pentru decontarea cheltuielilor de cazare se vor prezenta: contractul, factura 
fiscală, chitanţă sau ordinul de plată, precum şi diagrama de cazare cu semnătura şi ştampila 
structurii de primire turistică, copii ale extraselor de cont sau registre de casă, ordinul de 
deplasare confirmat la destinație (pentru angajații beneficiarului pentru care s-a aprobat 
deplasarea), lista persoanelor (altele decât angajații beneficiarului) care fac parte din echipa 
proiectului, cu menționarea datelor de identitate și calitatea acestora în proiect. Alocația 
zilnică de delegare nu poate depași limita prevăzută în H.G. nr.714/2018  
b) pentru decontarea cheltuielilor de masă ale participanţilor şi / sau invitaţilor se vor 
prezenta: contractul, factura fiscală, chitanţă sau ordinul de plată, copii ale extraselor de cont 
sau registre de casă şi lista de participanţi; 
c) pentru cheltuielile de transport se vor prezenta: contractul, factura fiscală, chitanţă sau 
ordinul de plată, copii ale extraselor de cont sau registre de casă, biletele de călătorie, 
ordinele de deplasare, bonuri taxe autostradă, bonuri trecere poduri, foile de parcurs, etc., 
după caz şi se vor deconta următoarele: 

• călătoria cu cu avionul, pe orice distanţă, clasa economică; 
• călătoria cu orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, 
şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 de km; 

• călătoria cu navele de călători, după tariful clasei I; 
• călătoria cu mijloace de transport auto şi transport în comun, după tarifele stabilite 

pentru aceste mijloace; 
• călătoria cu mijloace de transport auto ale unităților, dacă acestea au asemenea 

posibilități, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii; 
• călătoria cu autoturismul proprietate personală sau în folosință; 
• cheltuieli conexe transportului: taxe de aeroport, autogară, port, taxe pentru trecerea 

podurilor, taxe privind circulaţia pe drumurile publice, etc. prevăzute de dispoziţiile 
legale în vigoare; 
 

d) pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea  de spaţii şi / sau aparatură se vor 
prezenta: contractul de închiriere, factura fiscală şi chitanţă sau ordinul de plată, copii ale 
extraselor de cont sau registre de casă; 
 
e) pentru decontarea cheltuielilor de promovare şi publicitate (afişe, programe, invitaţii, 
anunţuri, banere publicitare, bilete etc.) se vor prezenta: contractul, factura fiscală, chitanţa 
sau ordinul de plată copii ale extraselor de cont sau registre de casă şi un exemplar din fiecare 
produs; 
 
f) pentru decontarea cheltuielilor privind realizarea de tipărituri  (cărţi, broşuri, cataloage, 
albume etc.) se vor prezenta: contractul, factura fiscală, chitanţă sau ordinul de plată, copii ale 
extraselor de cont sau registre de casă şi între 1 şi 5 exemplare din fiecare produs; 
 
g) pentru decontarea cheltuielilor privind prest ările de servicii ale persoanelor care 
colaborează la organizarea şi desfăşurarea proiectelor, se vor prezenta: contractele încheiate 
conform dispoziţiilor legale în vigoare, statul de plată ştampilat şi semnat de reprezentanţii 
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legali, copii ale extraselor de cont sau registre de casă cu înscrierea clară a sumelor reținute la 
sursă, actul de identitate şi ordinul de plată privind virarea impozitului pe venit către bugetul 
de stat, precum și virarea bugetului general consolidat a altor obligații reținute la sursă,  
proces-verbal de recepţie a serviciilor prestate; 
 
h) pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul şi factura fiscală, 
însoţite de un referat din care să rezulte utilizarea materialelor în cadrul proiectului şi chitanţă 
sau ordinul de plată, copii ale extraselor de cont sau registre de casă, dovada procedurii de 
selecţie dacă este cazul, NIR, bonul de consum pentru materialele achiziţionate 
 
(i) pentru decontarea cheltuielilor specifice activităţilor desfăşurate, se vor prezenta 
documente justificative (după caz) în conformitate cu prevederile legale; 
 
(j) pentru decontarea cheltuielilor generate de plata salariilor/ onorariilor , se vor prezenta: 
extras de cont sau registru de casă, stat de plată, ordine de plată reprezentând plata 
contribuțiilor sociale și a impozitului pe salarii. 
 
 Menţionăm faptul că până la suma de 4.500 lei, este suficientă şi comanda care, se va 
face anterior achiziţiei şi care va fi însoţită de chitanță, factură sau bon, contractul fiind 
necesar doar în situația în care se depășește acest plafon sau în situaţia în care se impune  
existenţa unor clauze contractuale specifice. 
 

5.3. Efectuarea plăţilor  
 

Finanţările se acordă în tranşe, prin virament bancar, din bugetul Consiliului Judeţean 
Sibiu, prin instituţiile din subordine, pe bază de factură emisă de către beneficiar pentru 
fiecare tranşă. 

Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se fac în baza unui grafic de finanţare, în funcţie de 
etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice şi / sau durata şi evoluţia în timp a 
activităţilor cuprinse în oferta culturală evaluată, şi se prevăd în contractul de finanţare. 

Beneficiarul poate opta pentru acordarea primei tranşe, la semnarea contractului de 
finanţare, dar nu mai mult de 30% din valoarea finanţării acordate (30% conform Hotărârii 
nr. 264 din 13 martie 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, 
criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri public, cu 
modificările și completările ulteriare) 

În funcţie de etapele de realizare ale proiectului, beneficiarul poate opta pentru 
acordarea mai multor tranşe, însă ultima tranşă nu poate fi mai mică de 15% din totalul 
finanţării. 

După acordarea primei tranşe, oricare din următoarele tranşe se pot acorda numai 
după justificarea prealabilă şi integrală a tranşei anterioare şi a contribuţiei beneficiarului 
aferente acesteia. 

Pentru fiecare tranşă anterioară, beneficiarul trebuie să facă dovada contribuţiei în 
procentul stabilit în contractul de finanţare, cu acelaşi tip de documente justificative ca şi în 
cazul finanţării nerambursabile acordate în baza contractului cu următoarele documente 
justificative: facturi, contracte, chitanţe, ordine de plată, etc. 
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Justificarea fiecărei tranşe acordate în baza unui contract de finanţare se acceptă 
numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile şi au fost efectuate în perioada executării 
contractului. 

În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de data 
de 20 decembrie a fiecărui an (excepție fac proiectele finalizate după data de 10 decembrie a 
anului în curs), beneficiarul este obligat să depună la sediul instituţiei din subordinea 
Consiliului Judeţean Sibiu prin intermediul căreia se derulează contractul de finanţare, 
documentele justificative pentru ultima tranşă, decontul final precum şi raportul final de 
activitate, un exemplar din raportul final însoţit de un material de prezentare a desfăşurării 
evenimentului – decontul de imagine (materiale foto/video, materiale de presă etc.), fiind 
necesar a fi depus şi la Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică şi Socială – C.J.Sibiu – 
conform prevederilor de la punctul 5.1 din prezentul Ghid.  

 
   5.4. Verificarea documentelor justificative 

Activitatea de verificare a documentelor justificative prezentate spre decontare are 
drept scop definirea acțiunilor ce trebuie efectuate de autoritatea finanțatoare. 

În acțiunea de verificare sunt avute în vedere următoarele obiective principale: 
 - verificarea legalității și conformității datelor înscrise în bugetul de venituri și 
cheltuieli al proiectului finanțat din fonduri publice locale cu cele din contractul de finanțare 
precum și din  decontul de cheltuieli al proiectului. 
 - verificarea documentelor justificative cuprinse în decontul de cheltuieli al 
proiectului, sub aspectul respectării prevederilor legislației fiscale, în ceea ce privește: 

* modul de întocmire;  
*eligibilitatea cheltuielilor conform dispozițiilor Ghidului privind accesarea 

finanțărilor nerambursabile din fonduri publice;  
*efectuarea cheltuielilor solicitate spre decontare în perioada de desfășurare a 

activităților proiectului, dar ulterior încheierii contractului de finanțare;  
- verificarea existenței angajamentelor legale (contractelor/comenzilor, etc.) care au 

stat la baza efectuării cheltuielilor eligibile. 
- existența concordanței între datele cuprinse în contracte/comenzi etc. încheiate de 

beneficiar cu documentele justificative în baza a cărora se solicită decontarea cheltuielilor 
proiectului. 

 La finalizarea acțiunii de verificare instituțiile publice de cultură prin care se 
derulează proiectul încheie procesul-verbal care reprezintă actul constatator de verificare în 
cazul efectuării cheltuielilor de către beneficiar pentru acțiunile desfașurate în cadrul 
proiectului. 

  
Procesul-verbal se înregistrează la registratura instituției publice de cultură din 

subordinea Consiliului Județean Sibiu, prin care se derulează proiectul și nu are ca rezultat 
întocmirea unui act administrativ, fiind utilizat ca document constatator  care stă la baza 
ordonanțării la plată, precum și pentru justificarea efectuării plăților aferente finanțării 
proiectului. 

 Constatările efectuate în urma verificării vor fi prezentate clar şi concis, astfel încât să 
rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării şi stabilirii 
situaţiilor de fapt.  

 De asemenea, se vor înscrie măsurile dispuse beneficiarului finanțării pentru 
nerespectarea prevederilor legale în materie fiscală/bugetară inclusiv cele prevăzute în 
contractul de finanțare. 
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 Măsurile se vor dispune inclusiv pentru utilizarea alocărilor bugetare în alte scopuri 
decât cele prevăzute în contractul de finanţare atragând implicit rezilierea acestuia, fără 
intervenţia instanţei judecătoreşti. În acestă situație măsura dispusă o reprezintă restituirea de 
către beneficiar a sumelor plătite potrivit transelor acordate, împreună cu dobânzile şi 
penalităţi de întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către autoritatea 
finanțatoare, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare până la data 
procesului verbal. 

 După restituirea sumelor primite reprezentând finanțarea acordată în tranșe, 
autoritatea finanțatoare notifică beneficiarul în legătura cu dobânzile şi penalităţile de 
întârziere, calculate de la data încheierii procesului verbal și până la data achitării acestor 
sume, inclusiv ziua plății. 

     În susţinerea constatărilor se vor prezenta copii de pe documente justificative: 
documente financiar-contabile, situaţii privind starea de fapt constatată şi efectele juridice 
produse. 

      Procesul-verbal se semnează de către directorul economic/contabil șef, reprezentantul 
legal al beneficiarului/împuternicitul acestuia și se aprobă de directorul/managerul autorității 
finanțatoare din subordinea Consiliului Județean Sibiu. 
    Procesul-verbal se încheie în 3 exemplare, din care: 
    - exemplarul 1, rămâne la instituția de cultură din subordinea Consiliului Județean Sibiu 
care a efectuat verificarea; 
    -  exemplarul 2, se înmânează sau se remite sub semnătură beneficiarului 
    - exemplarul 3, este transmis Consiliului Județean Sibiu, împreună cu solicitarea de 
alimentare pentru proiectul/proiectele verificate. 
 
Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Ghid: 

 
Anexa a – Formular tip 
Anexa b – Declaraţie de imparţialitate 
Anexa c – Declaraţie pe propria răspundere 
Anexa d – Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate (completată de membrii Comisiei 
de evaluare) 
Anexa e – Contract de finanţare cu anexe 
Anexa f -  Proces verbal de verificare justificare cheltuieli 
Anexa g – Ghidul evaluatorului 
 

Director, 

Oana Popa  

Șef Serviciu, 

Dana Lupică 

 


