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                                                                                       APROB, 
             PRIMAR 
          ION LUNGU 

 
 

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de 
proiecte finanţate din fondurile publice ale municipiului Suceava 

pentru anul 2007  
 

I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA 
FINANŢATOARE 

Municipiul Suceava, cod fiscal 4244792, cu sediul în municipiul Suceava 
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod poştal 720224, telefon 0230/212696, fax 
0230/520593 

II. CERINŢE MINIME DE CALIFICARE 
ELIGIBILITATE, ÎNREGISTRARE, CAPACITATE TEHNICĂ ŞI 
CAPACITATE FINANCIARĂ 
1. Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanţare 
nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în 
oricare dintre următoarele situaţii: 
a) Nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor 
locale; 
b) Furnizează informaţii false în documentele prezentate; 
c) A comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile asumate printr-un contract de finanţare nerambursabilă, în 
măsura în care autoritatea finanţatoare sau tertii pot aduce ca dovadă 
mijloace probante în acest sens; 
d) Face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află 
deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 
e) Nu prezintă declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte 
pentru solicitant faptul că nu a mai contractat nici o altă finanţare 
nerambursabilă cu Autoritatea Finanţatoare, pentru aceeaşi activitate 
nonprofit în decursul unui an fiscal ori, mai are contractată o finanţare 
nerambursabilă cu această Autoritate în cursul aceluiaşi an calendaristic 
dar, nivelul finanţării depăşeşte o treime din totalul fondurilor publice 
alocate „Programului Anual” aprobat. 
2. Consiliul Local al Muncipiului Suceava, în calitate de Autoritate 
Finanţatoare, are dreptul de a cere solicitanţilor prezentarea de 
documente care dovedesc eligibilitatea, precum şi documente 
edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană 
juridică / culte religioase recunoscute conform legii. 
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3. În cazul Solicitanţilor persoane fizice având cetăţenia străină sau 
persoanele juridice străine fără scop patrimonial, pot fi luate în 
considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru 
dovedirea eligibilităţii în ţara în care solicitantul este rezident. Solicitantul 
are obligaţia de a prezenta documentele prin care dovedeşte capacitatea 
tehnică şi cea economico-financiară, precum şi de a permite verificarea 
de către 

III. TERMENI DE REFERINŢĂ 
Proiectul are scopul implicării societăţii civile şi a ONG-urilor în 

organizarea şi derularea proiectelor menţionate mai jos: 
1. Implicarea societăţii civile şi a ONG-urilor în organizarea şi 
derularea  Zilei Europei: 

În derularea acestui proiect se vor desfăşura următoarele activităţi: 
a). Derularea de campanii educaţionale şi de informare în rândul tinerilor 
asupra semnificaţiei şi importanţei Zilei Europei; 
b).Derularea de activităţi educaţional-recreative adresate tinerilor; 
c).Activităţi cultural-educative;  
d).Alte activităţi adresate tinerilor; 
e).Aniversări jubiliare, comemorări; 
f).Susţinere activităţi asociaţii şi fundaţii. 
2. Susţinere program muzical săptămânal în Parcul Central al 
municipiului Suceava 
3. Susţinerea spectacolelor de teatru pe scenele municipiului Suceava 
4. Susţinerea Festivalului de Artă Medievală Suceava 
5. Susţinerea fotbalului sucevean 
6. Susţinerea rugby-ului sucevean 
7. Susţinerea handbalului sucevean 
8. Susţinerea boxului sucevean 
9. Susţinerea planorismului şi aeromodelismului sucevean 
10. Implicarea societăţii civile şi a ONG-urilor în construirea de noi 
lăcaşuri de cult în municipiul  Suceava 
11. Implicarea societăţii civile şi a ONG-urilor în reabilitarea şi 
consolidarea clădirilor lăcaşurilor de cult din municipiul Suceava 
 
CRITERII DE ACORDARE A FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE 
1. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele 
criterii de selecţionare: 
a) programele şi proiectele sunt de interes public local; 
b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului 
finanţării prin: 
- experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare 
- căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetăţenii, 
comunitatea) 



 3

- capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului 
sau proiectului la nivelul propus 
- experienţa de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte 
organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din 
strainătate, dupa caz. 
2. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La 
acordarea punctajului vor fi considerate ca prioritare: 

 Relevanţa proiectului propus, prin raportare la obiectivele 
programului; 

 Relevanţa proiectului propus, pentru nevoia identificată, la nivel 
local; 

 Gradul de implicare şi conlucrare dintre organizaţii; 
 Claritate şi realism în alcătuirea planului de acţiune; 
 Claritatea, relevanţa şi corelarea bugetului cu activităţile propuse; 
 Dimensiunea impactului prevăzut. 

3. Criteriile specifice de evaluare sunt după cum urmează: 
Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza 
următoarei grile de evaluare: 
 

Criteriu pondere (%) 
- capacitate de realizare 20 
- consistenţa tehnică 15 
- participarea părţilor 15 
- soliditate financiară 15 
- rezultate aşteptate 10 
- durabilitatea programului sau proiectului 
cultural 

25 

 
4. Nu sunt selecţionate programele ori proiectele aflate în una dintre 
următoarele situaţii: 
a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile 
pct. 9 si 10 din capitolul II; 
b) au conturile bancare blocate; 
c) solicitanţii nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest 
caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanţare pe 
o perioada de un an de zile); 
d) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară; 
e) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor 
şi taxelor datorate bugetului local al municipiului Suceava. 
 
IV. INSTRUCŢIUNI PRIVIND DATELE LIMITĂ CARE TREBUIE 
RESPECTATE ŞI FORMALITĂŢILE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE 
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Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 03.05.2007, 
orele 9.00. 
Şedinţa publică de selecţie de proiecte va fi organizată în data de 
03.05.2007, orele 12.00. 
Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte 
se pune la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Municipiului 
Suceava, din B-dul 1 Mai nr.5A, camera 3. 
 
 
V. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI 

PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE ŞI FINANCIARE 
 
1. 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,  
2. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune în două 
exemplare (original şi copie) precum şi în format electronic (pe suport 
magnetic sau prin poşta electronică) la registratura Primăriei Municipiului 
Suceava, situat în b-dul 1Mai, nr. 5A. 
3. Documentaţia va fi întocmită în limba română.  
4. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de 
vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria raspundere, 
de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.  
5. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (RON) şi va rămâne 
ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare 
nerambursabilă. 
6. În vederea organizării competiţiei de selecţionare, pentru a primi 
finanţare, documentaţiile se vor depune în termenul stabilit de către 
autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare. 
7. Documentaţia solicitanţilor persoane juridice va conţine actele 
prevăzute mai jos: 
a) formularul de solicitare a finanţării conform anexei 1; 
b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului; 
c) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi: 

- scrisori de intenţie din partea terţilor; 
- contracte de sponsorizare; 
- bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului; 
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi; 

d) declaraţia consiliului director al organizaţiei fără scop lucrativ 
solicitante; 
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e) actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, actele 
doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, dupa 
caz; 
f) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, 
înregistrate la administraţia finanţelor publice a municipiului Suceava; în 
cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente 
exerciţiului financiar anterior; 
g) document financiar emis de către o instituţie bancară, din care să 
rezulte deţinerea disponibilităţilor băneşti reprezentând cota proprie de 
finanţare a aplicantului; 
h) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale 
sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este 
cazul; 
i) CV-ul coordonatorului de proiect; 
j) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către 
bugetul local; 
k) declaraţia de imparţialitate; 
l) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de 
cheltuieli prevăzute; 
m) alte documente considerate relevante de către aplicant. 
8. Documentaţia solicitanţilor persoane fizice va conţine următoarele 
acte: 
a) formularul de solicitare a finanţării; 
b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului; 
c) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi: 

- scrisori de intenţie din partea terţilor 
- contracte de sponsorizare 
- bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului 
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi 

d) declaraţia persoanei fizice; 
e) document financiar emis de către o instituţie bancară, din care să 
rezulte deţinerea disponibilităţilor băneşti reprezentând cota proprie de 
finanţare a aplicantului; 
f) CV-ul coordonatorului de proiect; 
g) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către 
bugetul local; 
h) declaraţia de imparţilitate; 
i) copie legalizată după actul de identitate; 
j) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de 
cheltuieli prevăzute; 
k) alte documente considerate relevante de către aplicant; 
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VI. INFORMAŢII PRIVIND CRITERIILE APLICATE PENTRU 
ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ  
1. Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenţă, 
pe măsura înregistrării, secretariatului comisiei de evaluare şi 
selecţionare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentaţiile 
înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare. 
Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate. 
2. Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de către membrii 
comisiei de evaluare şi selecţionare în termenul stabilit prin anunţul de 
participare şi va fi notată potrivit criteriilor de evaluare. 
3. Comisia de evaluare şi selecţionare înaintează procesul verbal de 
stabilire a proiectelor câştigătoare a procedurii de selecţie Biroului Buget.  
4. În termen de 10 zile de la data încheierii lucrărilor, secretarul comisiei 
comunică în scris aplicanţilor, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile 
propuse a fi alocate. 
5. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe 
baza următoarei grile de evaluare: 
 

Criteriu pondere (%) 
- capacitate de realizare 20 
- consistenţa tehnică 15 
- participarea părţilor 15 
- soliditate financiară 15 
- rezultate aşteptate 10 
- durabilitatea programului sau proiectului 
cultural 

25 

 
 
VII. DISPOZIŢII FINALE 
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu 

procedura de selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va 
transmite de către solicitanţii finanţării sub formă de document scris. 
Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la 
registratura Primăriei Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A. Orice document scris 
trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă 
primirea.  

Autoritatea finanţatoare trebuie să repete procedura de selecţie de 
proiecte în cazul în care există un singur participant. 

În cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a 
depus propunerea de proiect, autoritatea finanţatoare are dreptul de a 
atribui contractul de finanţare nerambursabil acestuia. 

Se pot depune proiecte şi pe fiecare activitate care urmează a fi 
desfăşurată în cadrul proiectului. 



 7

 Anexele următoare fac parte integrantă din prezenta documentaţie. 
 

a) Anexa 1 – formular cerere de finantare 
b) Anexa 2 – declaratie persoane juridice 
c) Anexa 2/a – declaratie persoane fizice 
d) Anexa 3 – bugetul de venit si cheltuieli 
e) Anexa 4 – formular pentru raportari intermediare si finale 
f) Anexa 5 – declaratie de impartialitate a beneficiarului 
g) Anexa 6 – cheltuieli eligibile si neeligibile 
h) Anexa 7 – adresa de inaintare a raportului final sau intermediar 
i) Anexa 8 – curriculum vitae 
j) Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate 

din fonduri publice pentru activităţi non-profit de interes local 
k) Formularul de contract de finanţare nerambursabilă 
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