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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în 

cadrul ediţiei procedurii formalizate 
 

Nr. 
crt. 

Elemente privind 
responsabilii/operaţiunea 

Numele şi 
prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat Popescu 

Nicoleta 
Şef 
serviciu R.E.I.C.T.S. 

    

1.2. Verificat Săcuiu Nicolae Director executiv 
D.R.P.P.D. 

   

1.3. Aprobat Veştea Adrian-
Ioan 

Preşedinte C.J. 
Braşov 

   

 
 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate 

 

Nr. 
crt. 

Ediţia sau, după caz, 
revizia în cadrul ediţiei Componenta revizuită Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei 
1 2 3 4 

2.1. Ediţia I x x 30.09.2016 
2.2. Ediţia I, Revizia 1 3. Lista cuprinzând persoanele la 

care se difuzează ediţia sau, după 
caz, revizia din cadrul ediţiei 
procedurii formalizate 

Adăugare  

6. Scopul procedurii formalizate 
 

Adăugare 

4. Scopul procedurii formalizate Adăugare 
7.1. Definiţii ale termenilor Adăugare 
8.2. Modul de lucru Adăugare 
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii formalizate 
 

  
Scopul 

difuzării 
Exemplar 

nr. Compartiment Funcţia Numele şi 
prenumele 

Data 
primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1. aplicare 1 D.R.P.P.D. Director 

executiv 
Săcuiu Nicolae   

3.2. aplicare 2 R.E.I.C.T.S.  Şef serviciu Popescu Nicoleta     
3.3. aplicare 3 R.E.I.C.T.S.   consilier Iureş Nicoleta      
3.4. aplicare 4 R.E.I.C.T.S.   consilier Patraulea Lavinia      
3.5. aplicare 5 R.E.I.C.T.S.   consilier Bîrsăşteanu Adriana   
3.6. aplicare 6 R.E.I.C.T.S.   consilier Prahoveanu Daniela   
3.7. aplicare 7 R.E.I.C.T.S.   consilier Negrea Cornel   
3.8. aplicare 8 R.E.I.C.T.S.   consilier Gliga Ionuţ   
3.9. aplicare 9 Comisia de 

evaluare şi 
selecţie 

1 preşedinte,   
4 membri 

Conform 
Dispoziţiei 
Preşedintelui 

  

3.10. aplicare 10 Comisia de 
soluţionare a 
contestaţiilor 

1 preşedinte,   
2 membri 

Conform 
Dispoziţiei 
Preşedintelui 

  

3.11. informare 11 Secretar Secretar Dumbrăveanu 
Maria 

  

3.12. informare 12 Birou Audit 
Intern 

Şef birou Popa Tiberiu   

3.14. informare 13 Compartimentul 
Manageri 
Publici 

Manager 
public 

Szasz Alina   

3.15. informare 15 Administrator 
public 

Administrator 
public 

Gligoraş Daniel   

3.16. informare 15 Direcţia Juridică 
şi Relaţii cu 
Publicul 

Director 
Executiv 

Crăciun Claudia   

3.17.  17      
3.18. informare 18 D.E. Director 

executiv 
Agafiţei Gabriela   

3.19. informare 19 D.E. Director 
executiv 
adjunct 

Motoc Ana   

3.20. informare 20 D.E. Şef serviciu 
financiar 
contabilitate 

Olteanu Viorica   

3.21. evidenţă, 
arhivare 

21 
 

C.M.I.C.M.  consilier 
 

Barbu Codrina     
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4. Scopul procedurii formalizate 

 
Scopul procedurii este stabilirea principiilor, cadrului general şi a modului în care se realizează 

atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, precum şi căile de atac al actului sau deciziei autorităţilor 
finanţatoare de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, din bugetul judeţului 
Braşov. 

De asemenea, prezenta procedură furnizează personalului, conducerii C.J. Braşov şi comisiilor de 
evaluare/de soluţionare a contestaţiilor un instrument care facilitează gestionarea atribuirii contractelor de 
finanţare nerambursabilă, precum şi monitorizarea acestora. 

 
 

5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate 
 
Procedura se aplică activităţii de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul judeţului Braşov, 

pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul culturii şi sportului. 
Procedura reprezintă instrumentul de lucru al Serviciului R.E.I.C.T.S. şi al Comisiei de evaluare şi 

selecţie a cererilor de finanţare de la bugetul judeţului Braşov - în calitate de autoritatea finanţatoare şi al 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 
5.1. Activităţile la care se referă procedura formalizată 

Prezenta procedură se referă la următoarele activităţile specifice: 
1. Declanşarea procedurilor de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul judeţului Braşov şi 

asigurarea cerinţelor de transparenţă şi publicitate 
2. Evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare 
3. Încheierea şi monitorizarea derulării contractelor de finanţare nerambursabilă 
 

5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate 
de entitatea publică 

 Procedura delimitează activităţile specifice: 
1. Declanşarea procedurilor de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul judeţului Braşov şi 

asigurării cerinţelor de transparenţă şi publicitate  - activitate desfăşurată Serviciul R.E.I.C.T.S. 
2. Evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare – activitatea desfăşurată separat de către Comisia de 

evaluare şi selecţie, respectiv Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
3. Încheierea şi monitorizarea derulării contractelor de finanţare nerambursabilă - activitate 

desfăşurată Serviciul R.E.I.C.T.S. 
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6. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurate 

 
6.1. Legislaţie primară 

• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

• Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi 

plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 

• Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139 din 29/ 995, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 
6.2. Legislaţie secundară 

• Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-
contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 884 din 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii 
educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulteriroare; 

• Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130 din 28 martie 2006, privind finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale 
asociaţiilor pe ramură de sport judeţene, cu modificările şi completările ulterioare, 
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• Hotărârea nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea normelor financiare pentru 

activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 

• Hotărâri ale C.J. Brașov 
• Regulament de organizarea şi funcţionarea al aparatului de specialitate al C.J. Brașov 
• Regulament cu privire la primirea, înregistrarea, repartizarea, rezolvarea, circuitul, redactarea, 

semnarea, ștampilarea, expedierea corespondenței, precum și constituirea arhivei în cadrul 
compartimentelor din aparatul de specialitate al C.J. Brașov 

• Fișe de post 
• Dispoziții ale Președintelui C.J. Brașov 
• Instrucţiuni de lucru 
• Proceduri operaţionale 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura formalizată 

 
7.1. Definiţii ale termenilor 

Nr. 
crt. Termenul Definiţia 

1. Acţiune culturală prezentarea publică a rezultatului unei activităţi având caracter 
irepetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip 
eveniment; 

2. Activitate generatoare de profit activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană 
fizică sau juridică 

3. Activitate sportivă Complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor 
obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie 
activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile 
sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive 

4. Acţiune de pregătire sportivă Acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în 
baza unui program stabilit. sub supravegherea uneia sau mai multor 
persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a 
individului şi participarea la competiţii sportive 

5. Alte acţiuni sportive Acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât 
competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară 
sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, 
seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de 
experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare 
sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, 
documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea 

6. Beneficiar solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare 
nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de Ghidul 
solicitantului 

7. Bugetul proiectului  valoarea totală a costurilor eligibile şi neeligibile ale proiectului. 
Costurile eligibile se constituie atât din finanţarea nerambursabilă 
solicitată, cât şi din co-finanţarea asigurată de beneficiar. 

8. Bun cultural materializarea unei acţiuni, a unui proiect sau program cultural, prin 
care se urmăreşte, în funcţie de adresabilitate, satisfacerea 
interesului cultural la nivel local, judeţean, euroregional, naţional 
sau de reprezentare internaţională; 

9. Categorii de cheltuieli eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute în Ghidul solicitantului, care pot 
fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă 

10. Cerere de finanţare (C.F.) document completat de către solicitanţi în vederea obţinerii 
finanţării pentru o propunere de proiect; 

11. Cheltuieli eligibile sunt considerate eligibile cheltuieli care reflectă costuri necesare şi 
rezonabile, sunt oportune şi justificate, sunt efectuate pe perioada de 
desfăşurare a proiectului*, sunt legate în mod direct de obiectul 
contractului de finanţare şi trebuie să fie prevăzute în formularul de 
buget, sunt înregistrate în contabilitate (în cazul persoanelor fizice 
autorizate sau al persoanelor juridice), identificabile şi verificabile, 
sunt susţinute de acte şi documente justificative originale 
corespunzătoare şi care pot fi luate în considerare pentru finanţarea 
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Nr. 
crt. Termenul Definiţia 

nerambursabilă. 
* cu excepţia prevăzută la art. 4, lit. f şi lit. g din Legea 350/2005 

12. Cofinanţare/ contribuţie proprie cheltuielile eligibile presupuse de realizarea proiectului, suportate 
de către solicitantul finanţării, din surse proprii sau atrase, în 
numerar, într-un procent minim din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile, stabilit de autoritatea finanţatoare. 

13. Contract de finanţare 
nerambursabilă 

contract încheiat, în condiţiile legii, între autoritatea finanţatoare - 
unitatea administrativ-teritorială Judeţul Braşov şi beneficiarul 
finanţării nerambursabile, prin care părţile stabilesc condiţiile 
acordării acesteia. 

14. Ediţie a unei proceduri 
formalizate 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 
formalizate, aprobată şi difuzată 

15. Finanţare nerambursabilă (F.N.) alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetul autorității 
finanțatoare, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor necesare în 
vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice 
fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la 
realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, 
regional sau local. 

16. Fonduri publice sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, 
bugetul Trezoreriei Statului, bugetele locale, bugetele instituţiilor 
publice finanţate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare 
externe acordate României sau instituţiilor publice şi credite externe 
contractate ori garantate de către stat sau de autorităţi ale 
administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi interne 
contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale. 

17. Ghidul solicitantului (G.S.) Documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect  
18. Ofertă culturală propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, 

elaborată de solicitant sub forma unui program, proiect sau acţiune 
culturală; 

19. Organizaţii sportive Persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de 
înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după 
caz, acţiuni sportive. 

20. Procedura formalizată Prezentarea detaliată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, 
modalităţile de lucru şi regulile de aplicat pentru realizarea 
activităţilor şi acţiunilor, respectiv activităţile de control 
implementate, responsabilităţile şi atribuţiile personalului de 
conducere şi de execuţie din cadrul entităţii publice 

21. Program cultural ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte 
şi acţiuni culturale, subsumat unei teme/concepţii, realizat pe durata 
unui exerciţiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe 
bunuri culturale; 

22. Proiect cultural suma activităţilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice 
sau, după caz, ansamblul de acţiuni culturale structurate organic, 
realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excede, de 
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Nr. 
crt. Termenul Definiţia 

regulă, durata unui exerciţiu financiar în urma căruia rezultă un bun 
cultural; 

23. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 
după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a 
procedurii formalizate, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate 

24. Perioada de desfăşurare a 
proiectului 

perioada înscrisă în contractul de finanţare (are ca început data 
începerii primei activităţi şi poate dura, cel târziu, până la data 
limită stabilită de autoritatea finanţatoare, până la care trebuiesc 
finalizate activităţile contractului, inclusiv plăţile efectuate de 
beneficiarul finanţării nerambursabile. 

25. Solicitant Orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial, de drept 
public sau privat, română sau străină, înfiinţată în condiţiile legii   
române ori străine, care depune o propunere de proiect 

26. Solicitant eligibil Orice persoană juridică care depune o propunere de proiect în 
vederea obţinerii finanţării nerambursabile de la unitatea 
administrativ-teritorială Judeţul Braşov şi care îndeplineşte criteriile 
de eligibilitate stabilite de către autoritatea finanţatoare. 

27. Structuri sportive Asociații de drept privat sau instituții de drept public, contituite sau 
înființate, după caz, în scopul organizării și administrării unei 
activități sportive și care au drept obiectiv promovarea uneia sau 
mai multor discipline sportive, practicarea acestora de membrii lor 
și participarea la activități și competiții sportive. 

28. Valoarea maximă a finanţării 
nerambursabilă 

valoarea maximă a contribuţiei unităţii administrativ-teritoriale 
Judeţul Braşov. Aceasta este mai mică decât valoarea totală a 
costurilor programului / proiectului / acţiunii culturale. 
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7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 
crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. PS/PO Procedura formalizată 
2. E Elaborare 
3. V Verificare 
4. A Aprobare 
5. Ap. Aplicare 
6. Ah. Arhivare 
7. U.A.T. Unitatea Administrativ-Teritorială 
8. C.J. Consiliul Judeţean 
9. D.R.P.P.D. Direcţia Resurse, Proiecte, Programe de Dezvoltare 

10. D.E. Direcţia Economică 
11. D.J.R.P. Direcţia Juridică şi Relaţii cu Publicul 
12. S.R.E.I.C.T.S. Serviciul Relații Externe, Învățământ, Cultură, Turism, Sport 
13. C.M.I.C.M. Compartimentul Management intern, Calitate, Mediu 
14. A.F. Autoritatea finanțatoare 
15. F.N. Finanţare nerambursabilă 
16. G.S. Ghidul solicitantului 
17. C.F. Cerere de finanţare 
18. M.O. Monitorul Oficial 
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8. Descrierea procedurii formalizate 

 
8.1. Generalităţi 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu completările şi modificările 
ulterioare, U.A.T. Judeţul Braşov acordă finanţări nerambursabile, pe bază de competiție, cu respectarea 
principiilor transparenței și publicității pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum şi proiecte ale 
stucturilor sportive locale. 

Finanţările nerambursabile din fonduri publice se acordă solicitanţilor ale căror propuneri de proiect 
vor fi selectate în urma aplicării procedurilor de evaluare şi selecţie, în baza unui contract de finanţare 
nerambursabilă încheiat între U.A.T. Judeţul Braşov şi beneficiar. 

 
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: 
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce 

desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar; 
b) 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; 

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor 
pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce 
desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; 

e) 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; 

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei 
activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare, cu 
excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de 
cofinanţare prevăzut la lit. g; 

g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea 
beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării. 

 
Pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale faţă de principiile enunţate mai sus, se adaugă şi principiile următoare: 
- diversitatea culturală şi pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanţilor, 

reprezentanţi ai diferitelor comunităţi sau domenii culturale, precum şi promovarea diversităţii bunurilor 
culturale, a abordărilor multidisciplinare; 

- susţinerea debutului - încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept 
privat, recent autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi culturale. 

 
8.2. Modul de lucru 

 
8.2.1. Declanşarea procedurilor de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul judeţului 

Braşov şi asigurarea cerinţelor de transparenţă şi publicitate 
 Anual, autoritatea finanţatoare U.A.T. Judeţul Braşov, prin Serviciul R.E.I.C.T.S. are obligaţia de a 

asigura întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiect - Ghidul 
solicitantului - care trebuie să cuprindă cel puţin: 

a) informaţii generale privind autoritatea finanţatoare; 
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b) scopul şi obiectivele programelor finanţate; 
c) cerinţele minime de calificare solicitate de autoritatea finanţatoare şi documentele care urmează 

să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerinţelor respective; 
d) eligibilitatea cheltuielilor şi categoriile de cheltuieli eligibile; 
e) termenii de referinţă; 
f) instrucţiuni privind datele limită care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie îndeplinite; 
g) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare; 
h) informaţii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 
i) modul de lucru al Comisiei de selecţie şi evaluare şi al Comiei de soluţionare a contestațiilor 
j) reguli privind derularea contractului de finanțare. 
 

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate pentru un proiect, precum și procentul 
minim impus pentru contribuția proprie vor fi stabilite anual prin Hotărâre a C.J. Braşov. 

 
Priorităţile de finanţare din Ghidul solicitantului - Programul judeţean pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale 
vor fi stabilite anual prin Hotărâre a C.J. Braşov, avându-se în vedere şi propunerile instituţiilor de cultură 
din subordinea Consiliului Judeţean Braşov şi cele venite din societatea civilă. 

 
Programul/programele finanţate prin Ghidul solicitantului - Programul judeţean pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor structurilor sportive locale vor fi 
stabilite anual prin Hotărâre a C.J. Braşov, cu respectarea Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130 
din 28 martie 2006. 

 
 Programul anual propriu al Judeţului Braşov pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la 

bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes local 
În cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al Județului Brașov, în aplicarea prevederilor art. 

15 din Legea nr. 350/2005, U.A.T. Judeţul Braşov stabileşte un program anual propriu pentru acordarea de 
finanţări nerambursabile.  

Programul anual, poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor. Publicarea în 
Monitorul Oficial al României a programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile nu creează 
autorităţii finanţatoare obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie.  
 
 Anunţul de participare privind sesiunea de selecţie 

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a face cunoscută în mod public intenţia de a atribui contracte de 
finanţare. Anunţul privind sesiunea de selecţie se va publica pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov, 
www.judbrasov.ro, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi în două cotidiene locale, cu 
cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea proiectelor. 

În anunţul de participare şi în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect se vor 
preciza criteriile pe baza cărora se atribuie contractul şi care, odată stabilite, nu pot fi schimbate pe toată 
durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă 

Anunțul de participare privind Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul 
propriu al județului Brașov a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, se stabileşte prin ordin, 
decizie sau după caz, hotărâre a autorităţii finanţatoare, potrivit art. 10 şi art. 16, alin. (1) din Ordonanţa nr. 
51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale. 

 
Anunțul de participare privind Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul 

propriu al județului Brașov a proiectelor structurilor sportive locale, pentru anul 2016 se aprobă în 
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baza raportului de specialitate – Anexa 4, prevederilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 

 
Achiziţia serviciilor de publicitate se realizează conform PO 89 – Procedura internă de lucru 

pentru achiziție directă 
 

8.2.2. Evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare – activitatea desfăşurată separat de către 
Comisia de evaluare şi selecţie, respectiv Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

Componenţa nominală a comisiilor va fi adusă la cunoştinţa publică pe site-ul autorităţii finanţatoare 
numai după încheierea sesiunii de selecţie. 

În comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din Comisia de 
evaluare şi selecţie. 

Numărul de participanți la procedura de selecție nu este limitat. În cazul în care există un singur 
participant, procedura de selecţie se repetă. În cazul în care, în urma repetării procedurii numai un participant 
a depus propunere de finanţare, autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare 
nerambursabilă acestuia. Dacă în urma repetării procedurii nu rezultă un proiect câştigător, autoritatea va 
anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile. Pentru sumele neatribuite se poate organiza o nouă 
procedură de selecţie sau rămân la dispoziţia U.A.T. Judeţul Braşov pentru a fi utilizate conform legislaţiei 
privind bugetele locale. 

 Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate 
programelor aprobate anual în bugetele autorităţilor finanţatoare. 

 Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate finanţării nerambursabile, 
procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă 
încheiate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind 
finanţările nerambursabile constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

 
Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor culturale va fi constituită în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov. Comisia de selecţie constituită la nivelul autorităţii finanţatoare va 
fi alcătuită dintr-un număr impar de membrii, după cum urmează: 

• Reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare 
• Specialişti cu o experienţă de minim 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează 

sesiunea de finanțare; aceştia nu pot face parte din categoria funcţionarilor publici sau a personalului 
contractul angajat de autoritatea finanţatoare, iar numărul lor trebuie să fie mai mare decât numărul 
reprezentanţilor autorităţii finanțatoare. 
Atribuţiile și modul de lucru al comisiilor sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru 

Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a 
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov. 

 
Comisia de evaluare a proiectelor sportive va fi constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Braşov. Comisia de selecţie constituită la nivelul autorităţii finanţatoare va fi alcătuită, 
dintr-un număr impar de membrii, reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare.  

Comisia de evaluare şi selecţie stabileşte pe baza punctajului obţinut ierarhia ofertelor sportive, în 
funcţie de criteriile de evaluare, care trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive și concurențiale, a 
capacității solicitanților de a finaliza activitatea propusă pentru finanțare.  

Atribuţiile și modul de lucru al comisiilor sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru 
Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a proiectelor 
structurilor sportive locale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov. 
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Fiecare membru al comisiei de evaluare şi selecţie va semna la începutul fiecărei sesiuni o 

Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate - Anexa 7. 
Niciunul dintre evaluatori nu va putea face parte (în calitate de angajat cu contract de muncă sau 

colaborator cu convenţie civilă sau contract de drepturi de autor) dintr-o organizaţie care depune proiecte 
pentru finanţare la Judeţul Braşov. 

Comisia verifică îndeplinirea conformităţii administrative, condiţiilor de participare la selecţie şi se 
va urmări ca documentaţia depusă să fie completă şi să îndeplinească criteriile de eligibilitate. 

Verificarea va urmări, în principal, existenţa şi forma cererii de finanţare, anexelor şi valabilitatea 
documentelor, precum şi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, înregistrarea, capacitatea tehnică şi 
financiară. 

 Autoritatea finanţatoare poate solicita clarificări privind documentele depuse de solicitant. 
Solicitantul va trebui să transmită răspunsul la solicitările de clarificări în condiţiile şi termenul limită 
specificate în solicitarea de clarificări. 

Nerespectarea acestor condiţii duce la respingerea cererii de finanţare. Evaluarea propunerilor de 
proiect se efectuează în conformitate cu criteriile din Grila de evaluare. 

Ierarhizarea ofertelor culturale se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, 
alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării. În caz de punctaje 
egale, va primi finanțare propunerea de proiect cu valoarea finanțării nerambursabile cea mai 
scăzută. 
 Comisia de evaluare consemnează proiectele depuse în procesul verbal de deschidere, 
rezultatele evaluării în procesele verbale de evaluare, iar rezultatele finale vor fi consemnate într-un 
raport al procedurii. 

Rezultatul selecţiei se va afişa pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov, www.judbrasov.ro. 
Lista va cuprinde proiectele culturale selectate pentru acordarea finanţărilor şi punctajul obţinut de 
fiecare dintre acestea, precum şi proiectele care nu au fost selectate spre finanţare şi punctajul 
obţinut de acestea. 
 

Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit de modul de organizare şi 
desfăşurare a selecţiei de proiecte, după publicarea listei finale a rezultatelor sesiunii de finanţare,  poate 
formula o contestaţie care va fi depusă transmisă autorităţii finanţatoare. 

Contestaţiile se pot depune/transmite la sediul autorităţii finanţatoare în termen de 3 zile lucrătoare de 
la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului selecţiei şi vor fi soluţionate de comisia de soluţionare a 
contestaţiilor, constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov, în condiţiile legii, în 
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere.  

Dacă în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor selecţiei, solicitantul nu se 
prezintă pentru încheierea contractului de finanţare, se consideră că oferta Judeţului Braşov nu a fost 
acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanţare, locurile acestora fiind preluate de celelalte 
proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor. 

 Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: 
• Datele de identificare ale contestatarului 
• Numărul de referinţă a cererii de finanţare şi titlul proiectului 
• Obiectul contestaţiei 
• Motivele de fapt şi de drept 
• Dovezile pe care se întemeiază 
• Semnătura reprezentantului legal al contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi 

ştampila (ducă este cazul). Dovada calităţii de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii. 
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 8.2.3. Încheierea şi monitorizarea derulării contractelor de finanţare nerambursabilă - 
activitate desfăşurată Serviciul R.E.I.C.T.S. 

Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi 
finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere programul/ proiectul/ 
acţiunea pentru care primeşte finanţare cu respectarea legislaţiei naţionale. 

Contractul de finanţare nerambursabilă se întocmeşte în 3 exemplare originale, un exemplar pentru 
beneficiar şi două pentru autoritatea finanţatoare. 

Contractarea finanţărilor se va face în termen de maximum 15 zile calendaristice de la comunicarea 
rezultatelor finale ale evaluării. Va pierde finanţarea solicitantul care nu se prezintă, în acest termen, la 
semnarea contractului. 

Clauzele generale şi specifice, drepturile şi obligaţiile părţilor vor fi prevăzute în Contractul-cadru 
privind Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă, ce se va constitui în anexa la Ghidul 
solicitantului şi va fi publicat în aceleaşi condiţii de transparenţă ca acesta. 

 
 Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, autoritatea finanţatoare de interes 
general sau regional are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile de la 
data încheierii contractelor. 
  
 La finalul exerciţiului bugetar, autoritatea finanţatoare are obligaţia întocmirii unui raport cu privire 
la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele 
finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractelelor. 
 Raportul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, precum şi pe site-ul propriu 
al autorităţii finanţatoare www.judbrasov.ro. 

 
8.2.4. Transparenţă şi publicitate 

• Ghidul solicitantului, aprobat prin Hotărâre a C.J. Braşov, se publică pe site-ul propriu: 
www.judbrasov.ro 

• Programul anual propriu al Judeţului Braşov pentru acordarea finanţărilor nerambursabile 
de la bugetul local, pentru activittăţí nonprofit de interes local - se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al Județului 
Brașov şi pe site-ul propriu www.judbrasov.ro 

• Anunţul de participare privind sesiunea de selecţie - se va publica în Monitorului Oficial al 
României, Partea a VI-a, pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov, www.judbrasov.ro, după aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi în două cotidiene locale, cu cel puţin 30 de zile 
calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.  

• Lista finală a beneficiarilor de finanţare nerambursabilă se va afişa pe site-ul Consiliului 
Judeţean Braşov, www.judbrasov.ro. 

• Comunicatul final, după soluţionarea contestaţiilor, se va afişa pe site-ul Consiliului Judeţean 
Braşov, www.judbrasov.ro. 

• Anunţul de atribuire - se va publica în Monitorului Oficial al României, Partea a VI-a, nu mai 
târziu de 30 de zile de la data încheierii contractelor. 

• Raportul privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal - se va 
publica în Monitorului Oficial al României, Partea a VI-a, pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov, 
www.judbrasov.ro 
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8.2.5. Documente utilizate 
- Ghidul solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale; 
- Ghidul solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a 

proiectelor structurilor sportive locale; 
- Anexa 1 - Programul anual propriu al Judeţului Braşov pentru acordarea finanţărilor nerambursabile 

de la bugetul local, pentru activittăţí nonprofit de interes local 
- Anexa 2 - Referat de necesitate privind aprobarea plații taxei de publicare - programul anual/anunţul 

de participare/anunţul de atribuire/raportul cu privire la contractele de finanţare încheiat în cursul anului 
fiscal 

- Anexa 3 – Raport de specialitate privind emiterea unei dispoziţii a preşedintelui Consiliului Judeţean 
Braşov privind aprobarea conţinutului anunţului de participare la sesiunea ............... de selecţie privind 
acordarea de finanţări nerambursabile prin bugetul propriu pentru programele, proiectele şi acţiunile 
culturale pe anul ................. 

- Dispoziţia Preşedintelui C.J. Braşov pentru aprobarea conţinutului anunţului de participare la 
sesiunea ............... de selecţie privind acordarea de finanţări nerambursabile prin bugetul propriu pentru 
programele, proiectele şi acţiunile culturale pe anul ................. 

- Anexa 4 - Raport de specialitate privind aprobarea Anunţului de participare la sesiunea de selecţie 
pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Braşov pentru proiectele 
structurilor sportive locale, pentru anul ........................... 

- Anexa 5 – Raport de specialitate privind constituirea comisiei de selecție și evaluare a programelor, 
proiectelor și acțiunilor culturale depuse pentru anul ……………… și a comisiei de soluționare a 
contestațiilor 

- Anexa 6 – Raport de specialitate emiterea unei dispoziţii a preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov 
pentru constituirea comisiei de selecție și evaluare a pentru proiectele structurilor sportive locale depuse 
pentru anul ……………… și a comisiei de soluționare a contestațiilor 
 - Anexa 7 - Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate ai membrilor comisiilor 
 - Anexa 8 - Proces verbal de deschidere a proiectelor depuse 
 - Anexa 9 - Proces verbal al ședintei de evaluare și selecție 
 - Anexa 10 - Raportul procedurii de evaluare și selecție 
 - Anexa 11 - Comunicat privind lista beneficiarilor de finanţări nerambursabile 
 - Anexa  12 – Comunicat final privind lista beneficiarilor de finanţări nerambursabile 

- Anexa 13 - Raport de specialitate privind aprobarea Anunţului de atribuire 
 - Anexa 14 - Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 
fiscal 
  
 

8.3. Resurse necesare 
 8.3.1. Resurse materiale - elementele de logistică: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, 
materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, reţea, imprimantă, fax 
 8.3.2. Resurse umane - angajaţii Serviciului R.E.I.C.T.S. şi membrii Comisiei de evaluare şi 
selecţie şi Comisiei de soluţionare a contestaţiei. 
 8.3.3. Resurse financiare - conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat prin Hotărâre a C.J. 
Braşov 
  
 8.4. Arhivarea - Toată documentaţia aferentă se va arhiva de către personalul specializat din cadrul 
instituţiei, conform procedurii operaţionale privind arhivarea şi păstrarea documentelor. Documentele se vor 
preda pe bază de proces verbal de predare primire.  
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9. Anexe, înregistrări, arhivări 

 
Nr. 
crt. Denumirea anexei Elaborator 

Vizat 
Aprobă Număr 

exemplare Difuzare 
Arhivare Alte 

elemente Loc Perioadă 
0 1 2  3 4 5 6 7 8 
 Ghidul solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul propriu al 
judeţului Braşov a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale 

S.R.E.I.C.T.S. Director executiv/ 
adjunct 
D.R.P.P.D. 
 
Consilier juridic 
 
Şef Serviciu 
R.E.I.C.T.S. 

Consiliul Județean 
Brașov 

1 S.R.E.I.C.T.S. 
 

judbrasov.ro 

S.R.E.I.C.T.S. 
 

5 ani  

 Ghidul solicitantului pentru finanţarea 
nerambursabilă din bugetul propriu al 
judeţului Braşov a proiectelor 
structurilor sportive locale 

S.R.E.I.C.T.S. Director executiv/ 
adjunct 
D.R.P.P.D. 
 
Consilier juridic 
 
Şef Serviciu 
R.E.I.C.T.S. 

Consiliul Județean 
Brașov 

1 S.R.E.I.C.T.S. 
 

judbrasov.ro 

S.R.E.I.C.T.S. 
 

5 ani  

1. Programul anual propriu al Judeţului 
Braşov pentru acordarea finanţărilor 
nerambursabile de la bugetul local, 
pentru activittăţí nonprofit de interes 
local - Anexa 1 

S.R.E.I.C.T.S. Director executiv 
/adjunct 
D.R.P.P.D. 
 
Consilier juridic 
 
Şef Serviciu 

Preşedinte  
 
Vicepreședinte 
coordonator 

2 D.E. 
 

S.R.E.I.C.T.S. 
 

M.O. 

S.R.E.I.C.T.S. 5 ani   
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administrativ-teritorială Judeţul Braşov 
D.R.P.P.D. 
Serviciul R.E.I.C.T.S 

Procedura formalizată - Regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice 
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Nr. 
crt. Denumirea anexei Elaborator 

Vizat 
Aprobă Număr 

exemplare Difuzare 
Arhivare Alte 

elemente Loc Perioadă 
0 1 2  3 4 5 6 7 8 

R.E.I.C.T.S. 
2. Referat de necesitate privind aprobarea 

plații taxei de publicare programul 
anual/anunţul de participare/anunţul de 
atribuire/ raportul cu privire la 
contractele de finanţare încheiat în 
cursul anului fiscal - Anexa 2 

S.R.E.I.C.T.S. Director executiv 
/adjunct 
D.R.P.P.D. 
 
Director executiv 
D.E. 
 
Consilier juridic 
 
Şef Serviciu 
R.E.I.C.T.S. 
 
Viza CFP 

Preşedinte  
 
Vicepreședinte 
coordonator 

2 D.E. 
 

S.R.E.I.C.T.S. 

S.R.E.I.C.T.S. 5 ani   

3 Raport de specialitate privind emiterea 
unei dispoziţii a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Braşov pentru 
aprobarea conţinutului anunţului de 
participare la sesiunea ............... de 
selecţie privind acordarea de finanţări 
nerambursabile prin bugetul propriu 
pentru programele, proiectele şi 
acţiunile culturale pe anul ................. - 
Anexa 3 
 

 S.R.E.I.C.T.S Director executiv 
/adjunct 
D.R.P.P.D. 
 
Consilier juridic 
 
Şef Serviciu 
R.E.I.C.T.S. 

 Preşedinte  
 
Vicepreședinte 
coordonator 

2 Secretar Judeţ 
 

S.R.E.I.C.T.S. 

S.R.E.I.C.T.S. 5 ani   

Entitatea publică: Unitatea 
administrativ-teritorială Judeţul Braşov 
D.R.P.P.D. 
Serviciul R.E.I.C.T.S 

Procedura formalizată - Regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice 
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Nr. 
crt. Denumirea anexei Elaborator 

Vizat 
Aprobă Număr 

exemplare Difuzare 
Arhivare Alte 

elemente Loc Perioadă 
0 1 2  3 4 5 6 7 8 
4 Dispoziţia Preşedintelui C.J. Braşov 

pentru aprobarea conţinutului anunţului 
de participare la sesiunea ............... de 
selecţie privind acordarea de finanţări 
nerambursabile prin bugetul propriu 
pentru programele, proiectele şi 
acţiunile culturale pe anul ................. - 
Anexa 3 

Conform PO – Tratarea Dispoziţiilor Preşedintelui 

5 Raport de specialitate privind 
aprobarea Anunţului de participare la 
sesiunea de selecţie pentru acordarea de 
finanţări nerambursabile din bugetul 
propriu al judeţului Braşov pentru 
proiectele structurilor sportive locale, 
pentru anul …………… - Anexa 4 

 S.R.E.I.C.T.S Director 
executiv/adjunct 
D.R.P.P.D. 
 
Consilier juridic 
 
Şef Serviciu 
R.E.I.C.T.S. 

 Preşedinte  
 
Vicepreședinte 
coordonator 

2 Secretar Judeţ 
 

S.R.E.I.C.T.S. 
 

M.O. 

S.R.E.I.C.T.S. 5 ani  

6 Raport de specialitate privind privind 
emiterea unei dispoziţii a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Braşov pentru 
constituirea comisiei de selecție și 
evaluare a programelor, proiectelor și 
acțiunilor culturale depuse pentru anul 
……………… și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor - Anexa 5 
 

 S.R.E.I.C.T.S Director executiv 
/adjunct 
D.R.P.P.D. 
 
Consilier juridic 
 
Şef Serviciu 
R.E.I.C.T.S. 

 Preşedinte  
 
Vicepreședinte 
coordonator 

2 Secretar Judeţ 
 

S.R.E.I.C.T.S. 

S.R.E.I.C.T.S. 5 ani   

Entitatea publică: Unitatea 
administrativ-teritorială Judeţul Braşov 
D.R.P.P.D. 
Serviciul R.E.I.C.T.S 
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Nr. 
crt. Denumirea anexei Elaborator 

Vizat 
Aprobă Număr 

exemplare Difuzare 
Arhivare Alte 

elemente Loc Perioadă 
0 1 2  3 4 5 6 7 8 
7 Dispoziţia Preşedintelui C.J. Braşov 

pentru constituirea comisiei de selecție 
și evaluare a programelor, proiectelor și 
acțiunilor culturale depuse pentru anul 
……………… și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor 

Conform PO – Tratarea Dispoziţiilor Preşedintelui 

8 Raport de specialitate privind emiterea 
unei dispoziţii a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Braşov pentru 
constituirea comisiei de selecție și 
evaluare a pentru proiectele structurilor 
sportive locale depuse pentru anul 
……………… și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor - Anexa 6 

 S.R.E.I.C.T.S. Director executiv/ 
adjunct 
D.R.P.P.D. 
 
Consilier juridic 

 
Şef Serviciu 
R.E.I.C.T.S. 

Preşedinte  
 
Vicepreședinte 
coordonator 

2 Secretar Judeţ 
 

S.R.E.I.C.T.S. 

S.R.E.I.C.T.S. 5 ani  

9 Dispoziţia Preşedintelui C.J. Braşov 
pentru comisiei de selecție și evaluare a 
pentru proiectele structurilor sportive 
locale depuse pentru anul 
……………… și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor 

Conform PO – Tratarea Dispoziţiilor Preşedintelui 

10 Declaraţie de imparţialitate şi 
confidenţialitate ai membrilor 
comisiiilor - Anexa 7 

Membrii 
comisiilor 

  1  S.R.E.I.C.T.S. 5 ani  

11 Proces verbal de deschidere a 
proiectelor depuse – Anexa 8 

Membrii 
comisiilor 

  1  S.R.E.I.C.T.S. 5 ani  

Entitatea publică: Unitatea 
administrativ-teritorială Judeţul Braşov 
D.R.P.P.D. 
Serviciul R.E.I.C.T.S 

Procedura formalizată - Regimul 
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Nr. 
crt. Denumirea anexei Elaborator 

Vizat 
Aprobă Număr 

exemplare Difuzare 
Arhivare Alte 

elemente Loc Perioadă 
0 1 2  3 4 5 6 7 8 

12 Proces verbal al ședintei de evaluare și 
selecție – Anexa 9 

Membrii 
comisiilor 

  1  S.R.E.I.C.T.S. 5 ani  

13 Raportul procedurii de evaluare și 
selecție – Anexa 10 

Membrii 
comisiilor 

 Preşedinte  
 

1 D.E. 
 

S.R.E.I.C.T.S. 

S.R.E.I.C.T.S. 5 ani  

14 Comunicat privind lista beneficiarilor 
de finanţări nerambursabile – Anexa 11 

S.R.E.I.C.T.S. Director executiv 
/adjunct 
D.R.P.P.D. 
 
Şef Serviciu 
R.E.I.C.T.S. 

Preşedinte  
 

1 S.R.E.I.C.T.S. 
judbrasov.ro 

S.R.E.I.C.T.S. 5 ani  

15 Comunicat final privind lista 
beneficiarilor de finanţări 
nerambursabile – Anexa 12 

S.R.E.I.C.T.S. Director executiv 
/adjunct 
D.R.P.P.D. 
 
Şef Serviciu 
R.E.I.C.T.S. 

Preşedinte  
 

1 S.R.E.I.C.T.S. 
 
judbrasov.ro 

S.R.E.I.C.T.S. 5 ani  

16 Raport de specialitate privind 
aprobarea Anunţui de atribuire – Anexa 
13 

S.R.E.I.C.T.S Director 
executiv/adjunct 
D.R.P.P.D. 
 
Consilier juridic 
 
Şef Serviciu 
R.E.I.C.T.S. 

Preşedinte  
 
Vicepreședinte 
coordonator 

2 D.E. 
 

S.R.E.I.C.T.S. 
 

M.O. 

Serviciul 
R.E.I.C.T.S. 

5 ani  

Entitatea publică: Unitatea 
administrativ-teritorială Judeţul Braşov 
D.R.P.P.D. 
Serviciul R.E.I.C.T.S 

Procedura formalizată - Regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice 
 
Cod: PL 120 

Ediţia I Nr. de ex. 21 
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Nr. 
crt. Denumirea anexei Elaborator 

Vizat 
Aprobă Număr 

exemplare Difuzare 
Arhivare Alte 

elemente Loc Perioadă 
0 1 2  3 4 5 6 7 8 

17 Raport cu privire la contractele de 
finanţare nerambursabilă încheiate în 
cursul anului fiscal – Anexa 14 

Serviciul 
R.E.I.C.T.S 

Director executiv 
/ adjunct 
D.R.P.P.D. 

 
Consilier juridic 

 
Şef Serviciu 
R.E.I.C.T.S. 

Preşedinte  
 
Vicepreședinte 
coordonator 

2 D.E. 
 

S.R.E.I.C.T.S. 
 

M.O. 

Serviciul 
R.E.I.C.T.S. 

5 ani  

Entitatea publică: Unitatea 
administrativ-teritorială Judeţul Braşov 
D.R.P.P.D. 
Serviciul R.E.I.C.T.S 

Procedura formalizată - Regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice 
 
Cod: PL 120 

Ediţia I Nr. de ex. 21 
Revizia 1 Nr. de ex. ……. 
Pagina ……… din ....... 
Exemplar nr. …….. 

 



PROCEDURA FORMALIZATĂ 
Regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general - PL 120 
pag …. din …. 

 
Anexa 1 

Aprobat, 
Președinte   

 .......................................... 
 
 
 

        Vicepreşedinte coordonator 
        .......................................... 

 
 
 

Programul anual propriu al Judeţului Braşov pentru acordarea de finanţări nerambursabile de 
la bugetul local, pentru activittăţí nonprofit de interes local 

 
Autoritatea finanţatoare: Unitatea administrativ teritorială Judeţul Braşov, cu sediul în municipiul 

Braşov, judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, telefon 0268.410.777, fax 0268.475.576, cod fiscal 4384150, email: 
cultura@judbrasov.ro, sport@judbrasov.ro.  

 
Denumirea programului: Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al 

judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi a proiectelor stucturilor sportive locale pe 
anul ................. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu completările şi modificările 
ulterioare, unitatea administrativ teritorială Judeţul Braşov acordă finanţări nerambursabile pe bază de 
selecţie pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, precum şi proiecte ale stucturilor sportive locale. 

 
Obiectivul general: 
Programe, proiecte și acțiuni culturale: ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
Proiecte ale stucturilor sportive locale: …………………………………………………………. 
....................................................................................................................................................... 
 
Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. …………..din 

……………………………. privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul 
……………………, capitolul 67 Cultură, recreere şi religie, pentru finanţarea “Programului judeţean pentru 
finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe 
anul .......................” este prevăzută suma de .......................... lei, iar pentru “Programul judeţean pentru 
finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor structurilor sportive locale, 
pentru anul .............................” este prevăzută suma de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,lei. 

Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi 
din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările 
ulterioare. 

 
Procedura aplicată: finanţările nerambursabile din fonduri publice se vor acorda solicitanţilor ale 

căror propuneri de proiect vor fi selectate în urma aplicării procedurii de selecţie şi evaluare, în baza unui 
contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Judeţul Braşov şi beneficiar. 

 
 
Etapele procedurii de selecţie: 
- publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile; 
- publicarea anunţului de participare privind sesiunea de selecţie; 
- înscrierea candidaţilor; 
- verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie şi selecţia ofertelor; 
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- comunicarea publică a rezultatului selecţiei; 
- soluţionarea contestaţiilor; 
- încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă; 
- publicarea anunţului de atribuirea a contractelor de finanţare nerambursabilă. 
Autoritatea finanţatoare va repeta procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur 

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

Solicitanţi eligibili: 
Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul ........-  
............................................................................................................................................................ 
Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a 

proiectelor structurilor sportive locale, pentru anul ....................- 
............................................................................................................................................................ 
 
Număr de sesiuni 
Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul ........ -  ........ sesiuni 
............................................................................................................................................................ 
Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a 

proiectelor structurilor sportive locale, pentru anul ........ -  ........ sesiuni 
 
Publicarea programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile nu creează Judeţului 

Braşov obligaţia de a efectua procedura de selecţie. 
 
 
 

Director executiv, 
…………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizat: Consilier juridic   …………………. Data ………………….. 
Vizat: Director executiv adjunct:  …………………. Data ………………….. 
Vizat: Şef serviciu   …………………. Data ………………….. 
Întocmit   …………………. Data ………………….. 
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Anexa 2 

 
Aprobat, 
Președinte   

 .......................................... 
 
 
 

Vizat       Vicepreşedinte coordonator 
Director economic      .......................................... 
.................................................... 
 

Referat de necesitate 
privind aprobarea plații taxei de publicare anunţul de programul anual/anunţul de 

participare/anunţul de atribuire 
 
Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. ………………. din …………………. privind 

aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul …………………, la capitolul 67 Cultură, recreere 
şi religie, pentru finanţarea “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al 
judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul .....................” este prevăzută suma de 
..........................lei, iar pentru “Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al 
judeţului Braşov a proiectelor structurilor sportive locale, pentru anul ...................” este prevăzută suma de 
........................... lei. 

 
Potrivit prevederilor art. 15 alin. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general Autorităţile finanţatoare stabilesc un 
program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile, în condiţiile prezentei legi, care se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului 
propriu al autorităţii finanţatoare. 

 
Potrivit prevederilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, autoritatea finanţatoare are obligaţia 
de a face cunoscută în mod public intenţia de a atribui contracte de finanţare. Anunţul de participare se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul autorităţii 
finanţatoare de interes general sau regional, respectiv în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul autorităţii 
finanţatoare locale. 

 
Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, autoritatea finanţatoare de interes 
general sau regional are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile de la data 
încheierii contractului. 

 
 Conform art. 18 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, autoritatea finanţatoare - U.A.T Judeţul Braşov 
are obligaţia întocmirii unui raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul 
anului fiscal, care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractului.  Raportul va fi 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, precum şi pe site-ul propriu www.judbrasov.ro. 

 
Tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, este de ……………………. lei, 

inclusiv TVA/pagină de manuscris, respectiv 2000 caractere (cu spaţii) de semne, inclusiv spaţiile, 
tehnoredactate la un rând şi jumătate, cu corp  de 12 Times New Roman. 
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Plata taxei de publicare se va achita în baza facturii care se va expedia prin poştă, ulterior publicării 

anunţului, în contul Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ R.A., C.I.F. RO427282. 
În contextul celor mai sus enunţate, vă rugăm să aprobaţi plata taxei de publicare în Monitoul Oficial 

partea a VI-a a Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul ....................., în suma estimată de 
…………………………… lei, inclusiv TVA. 

 
Director executiv, 

…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viza CFP   …………………. Data ………………….. 
Vizat: Consilier juridic   …………………. Data ………………….. 
Vizat: Director executiv adjunct:  …………………. Data ………………….. 
Vizat: Şef serviciu   …………………. Data ………………….. 
Întocmit   …………………. Data ………………….. 
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Anexa 3 

 
Aprobat, 

Președinte 
........................................ 

 
 
 

         Vicepreşedinte coordonator 
        .......................................... 

 
 

Raport de specialitate 
privind emiterea unei dispoziţii a preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov pentru aprobarea 

conţinutului anunţului de participare la sesiunea .................... de selecţie 
privind acordarea de finanţări nerambursabile prin bugetul propriu pentru programele, 

proiectele şi acţiunile culturale pe anul ................ 
 
 
Ghidul solicitantului privind acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul propriu al judeţului 

Braşov pentru programele, proiectele şi acţiunile culturale pe anul ....................., a fost aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Braşov nr. ………..din data de ………………. 

 
 În temeiul următoarelor prevederi: 

- art. 16 alin. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, autoritatea finanţatoare are obligaţia 
de a face cunoscută în mod public intenţia de a atribui contracte de finanţare. Anunţul de 
participare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central 
şi pe site-ul autorităţii finanţatoare de interes general sau regional, respectiv în cel puţin două 
cotidiene locale şi pe site-ul autorităţii finanţatoare locale. 

- art. 10 şi art. 16, alin. (1) din Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale Anunţul public privind sesiunile de 
selecţie este comunicat pe site-ul autorităţii finanţatoare, precum şi în presa scrisă şi 
audiovizuală, după caz, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor culturale.  

Conţinutul anunţului public se stabileşte prin ordin, decizie sau după caz, hotărâre a 
autorităţii finanţatoare.  

 
 Având în vedere cele mai sus menţionate, precum şi în conformitate cu art. 106, alin (1) din Legea 

215 din 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, “În exercitarea 
atribuţiilor sale preşedintele consiliului judeţean emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.” 
solicităm emiterea unei Dispoziţii a preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov pentru aprobarea conţinutului 
anunţului de participare. 

 Anunţul de participare care va fi publicat în două cotidiene locale va avea menţionat şi numărul şi 
data apariţiei în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a. 

 
Anunţ de participare – sesiunea ............. 

 
1. Autoritatea finanţatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov, cu sediul în 

municipiul Braşov, judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, telefon +40.268.410.777, fax 
+40.268.475.576, email: cultura@judbrasov.ro. 

2. Denumirea programului: Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu 
al Judeţului Braşov a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul ................ 
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3. Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. ………….. din 

……………………. privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul …………….., capitolul 
67 Cultură, recreere şi religie, pentru finanţarea “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din 
bugetul propriu al judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2016” este prevăzută suma 
de .......................... lei. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate pentru un proiect cultural este de 
................... lei. 

4. Durata finanţării: .................... reprezintă data limită până la care trebuiesc finalizate activităţile 
contractului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile. 

5. Obiectul: ............................................................................................................................... 
 Producerea și/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanțată, în condițiile legii și ale 

prezentului ghid, de mai multe autorități finanțatoare. 
6. Obiectivul general: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

7. Obiectivul specific: se vor finanța programe, proiecte și acțiuni culturale care își propun: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 8. Solicitanţíi: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

9. Procedura aplicată: selecţia publică de proiecte - sesiunea ………………… - în conformitate cu 
prevederile Ghidul solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. ………… din data 
de ……………………….. 

 10. Criterii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă:  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 11. Data limită pentru depunerea proiectelor: ………………….., ora ……………… 
 Perioada selecţiei şi evaluării proiectelor: …………………. - …………………... 
 12. Locul depunerii proiectelor: sediul Consiliului Judeţean Braşov, municipiul Braşov, judeţul 

Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, Registratura (camera 10). 
 13. Informaţiile necesare pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, înregistrare, 

capacitatea tehnică şi financiară a solicitanţilor, se regăsesc în Ghidul solicitantului, care poate fi consultat pe 
site-ul instituţiei: www.judbrasov.ro sau de la sediul Consiliului Judeţean Braşov, Serviciul Relaţii Externe, 
Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, telefon: 0268.410.777, interior 142. 

 14. Programul anual propriu al Judeţului Braşov pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la 
bugetul local pentru activittăţí nonprofit de interes local pentru anul 2016 a fost publicat Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a nr. …………….. din …………………. 

 
Director executiv, 

…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Vizat: Consilier juridic   …………………. Data ………………….. 
Vizat: Director executiv adjunct:  …………………. Data ………………….. 
Vizat: Şef serviciu   …………………. Data ………………….. 
Întocmit   …………………. Data ………………….. 
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Anexa 4 

 
Aprobat, 

Președinte 
........................................ 

 
 
 

         Vicepreşedinte coordonator 
        .......................................... 

 
Raport de specialitate 

privind aprobarea Anunţului de participare la sesiunea de selecţie pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Braşov pentru proiectele structurilor sportive locale, 

pentru anul ............................ 
 
Ghidul solicitantului privind Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu 

al judeţului Braşov a proiectelor structurilor sportive locale, pentru anul ...................., a fost aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. ………..din data de ……………. 

Potrivit prevederilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Autoritatea finanţatoare are 
obligaţia de a face cunoscută în mod public intenţia de a atribui contracte de finanţare. Anunţul de 
participare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul 
autorităţii finanţatoare de interes general sau regional, respectiv în cel puţin două cotidiene locale şi pe 
site-ul autorităţii finanţatoare locale. 

Anunţul de participare care va fi publicat în două cotidiene locale va avea menţionat şi numărul şi data 
apariţiei în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a.  

Având în vedere cele mai sus menţionate, solicităm aprobarea anunţului de participare la sesiunea de 
selecţie privind acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Braşov pentru 
proiectele structurilor sportive locale, pentru anul .................: 

 
Anunţ de participare - sesiunea ............. 

 
1. Autoritatea finanţatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov, cu sediul în 

municipiul Braşov, judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, telefon +40.268.410.777, fax 
+40.268.475.576, email: sport@judbrasov.ro. 

2. Denumirea programului: Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu 
al Judeţului Braşov a proiectelor structurilor sportive locale, pentru anul ................. 

3. Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. ………. din 
…………………… privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul …………, capitolul 67 
Cultură, recreere şi religie, pentru finanţarea “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din 
bugetul propriu al Judeţului a proiectelor structurilor sportive locale, pentru anul ......................” este prevăzută 
suma de ................. lei. Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. ……………. din ……………., 
suma de …………… lei se va utiliza astfel:  

………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
4. Durata finanţării: ………………………….. reprezintă data limită până la care trebuiesc finalizate 

activităţile contractului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile. 
 
5. Obiectul: Finanţările nerambursabile se acordă numai pentru: 
………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………....... 
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………………………………………………………………………………………………....... 
6. Obiectivul general:  
………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………....... 
7. Obiectivele specifice ale programului: 
………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………....... 
8. Solicitanţíi: 
………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………....... 
 9. Procedura aplicată: selecţia publică de proiecte în conformitate cu prevederile Ghidul 

solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. … din data de ……………. 
 10. Criterii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă:  
………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………....... 
11. Data limită pentru depunerea proiectelor: …………., ora ………… 
 Perioada selecţiei şi evaluării proiectelor: …………. 
12. Locul depunerii proiectelor: sediul Consiliului Judeţean Braşov, municipiul Braşov, judeţul 

Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, Registratura (camera 10). 
13. Informaţiile necesare pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, înregistrare, 

capacitatea tehnică şi financiară a solicitanţilor, se regăsesc în Ghidul solicitantului, care poate fi consultat pe 
site-ul instituţiei: www.judbrasov.ro sau de la sediul Consiliului Judeţean Braşov, Serviciul Relaţii Externe, 
Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, telefon: 0268.410.777, interior 142. 

14. Programul anual propriu al Judeţului Braşov pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la 
bugetul local, pentru activittăţí nonprofit de interes local pentru anul 2016 a fost publicat Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a nr. ………….. din ………………..” 

  
Director executiv, 

…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizat: Consilier juridic   …………………. Data ………………….. 
Vizat: Director executiv adjunct:  …………………. Data ………………….. 
Vizat: Şef serviciu   …………………. Data ………………….. 
Întocmit   …………………. Data ………………….. 
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Anexa 5 

 
Aprobat, 

Președinte 
........................................ 

 
 
 

         Vicepreşedinte coordonator 
        .......................................... 

 
Raport de specialitate 

privind emiterea unei dispoziţii a preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov pentru 
constituirea comisiei de selecție și evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale depuse 

pentru anul ……………… și a comisiei de soluționare a contestațiilor 
 
Ghidul solicitantului privind Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului Braşov a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pentru anul ................, a fost 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. ……….. din data de …………….... 

De asemenea, potrivit Ghidului solicitantului, un solicitant de finanţare nerambursabilă care se 
consideră nedreptăţit de modul de organizare şi desfăşurare a selecţiei de proiecte, după publicarea listei 
finale a rezultatelor sesiunii de finanţare,  poate formula o contestaţie care va fi depusă/transmisă Autorităţii 
finanţatoare. Contestaţiile sunt soluţionate de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii, în 
termen de maxim .................... zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere. În comisia de 
soluţionare a contestaţiilor nu sunt numiţi membrii care au făcut parte din Comisia de evaluare şi selecţie a 
proiectelor. 
  

Având în vedere faptul organizarea sesiunii de selecție de evaluare și în conformitate cu prevederile: 
- art. 12, din Ordonanța 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și 
acțiunilor culturale, actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare 
“(1) Selecţia ofertelor culturale se realizează de către comisii constituite la nivelul autorităţii finanţatoare“. 
    (2) Comisiile de selecţie sunt alcătuite dintr-un număr impar de membri, după cum urmează: 
    a) reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare; 
    b) specialişti cu o experienţă de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează 
sesiunea de finanţare. 
    (3) Specialiştii prevăzuţi la alin. (2) lit. b) nu pot face parte din categoria personalului angajat prin 
contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, iar numărul acestora trebuie să fie mai 
mare decât numărul reprezentanţilor autorităţii. 
    (4) Membrii comisiei de selecţie sunt numiţi prin ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a autorităţii 
finanţatoare. 
    (5) Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţă publică numai după încheierea sesiunii de 
selecţie.” 
 
- art. 15, din Ordonanța 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și 
acțiunilor culturale, actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare 
“ (1) În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de 
soluţionare a contestaţiilor, constituite în conformitate cu prevederile art. 12. 
    (2) În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din 
comisiile de selecţie”. 
- art. 5 şi art. 27, alin. 1) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare - 
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, prin 
selectarea acestuia de către o comisie. Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea 
fiecărui contract de finanţare nerambursabilă, o comisie de evaluare. 
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- art. 106, alin (1) din Legea 215 din 2001 a administrației publice locale “În exercitarea atribuţiilor sale 
preşedintele consiliului judeţean emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.” 
 

solicităm emiterea unei Dispoziţii a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brașov pentru constituirea 
Comisiei de selecție și evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale depuse pentru anul 
…………… și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.  
 

Propunem următoarea componență: 
 
Comisia de selecție și evaluare: 
 1. .............................................................. – președinte 
 2. ..............................................................  – membru 
 3. .............................................................. – membru 
 4. .............................................................. – membru 
 5. .............................................................. – membru 
 6. .............................................................. – membru de rezervă 
 7. .............................................................. – membru de rezervă  
 
Comisia de soluționare a contestațiilor: 
 1. .............................................................. – președinte 
 2. ..............................................................  – membru - specialist 
 3. .............................................................. – membru 
 6. .............................................................. – membru de rezervă 
 
 Anexăm CV-urile specialiștilor propuși în componența comisiilor. 
 Atribuţiile comisiilor sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru Programul Județean pentru 
finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a programelor, proiectelor și acțiunilor 
culturale pe anul ......................., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. …………. din data 
de ………………... 
 

Director executiv, 
…………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizat: Consilier juridic   …………………. Data ………………….. 
Vizat: Director executiv adjunct:  …………………. Data ………………….. 
Vizat: Şef serviciu   …………………. Data ………………….. 
Întocmit   …………………. Data ………………….. 
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Anexa 6 

 
Aprobat, 

Președinte 
........................................ 

 
 
 

         Vicepreşedinte coordonator 
        .......................................... 

 
 
 
 
 

Raport de specilaitate 
privind emiterea unei dispoziţii a preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov pentru constituirea 

comisiei de selecție și evaluare a pentru proiectele structurilor sportive locale depuse pentru anul 
……………… și a comisiei de soluționare a contestațiilor 

Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor 
structurilor sportive locale, pentru anul .......................... 

 
 

 Ghidul solicitantului privind Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul 
propriu al judeţului Braşov a proiectelor structurilor sportive locale pentru anul ................, a fost aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. ……….. din data de …………….... 

De asemenea, potrivit Ghidului solicitantului, un solicitant de finanţare nerambursabilă care se 
consideră nedreptăţit de modul de organizare şi desfăşurare a selecţiei de proiecte, după publicarea listei 
finale a rezultatelor sesiunii de finanţare,  poate formula o contestaţie care va fi depusă/transmisă Autorităţii 
finanţatoare. Contestaţiile sunt soluţionate de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii, în 
termen de maxim .................... zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere. În comisia de 
soluţionare a contestaţiilor nu sunt numiţi membrii care au făcut parte din Comisia de evaluare şi selecţie a 
proiectelor. 
 

Având în vedere faptul organizarea sesiunii de selecție de evaluare și în conformitate cu prevederile: 
- art. 5 şi art. 27, alin. 1) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare - 
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, prin 
selectarea acestuia de către o comisie. Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea 
fiecărui contract de finanţare nerambursabilă, o comisie de evaluare. 
 
- art. 106, alin (1) din Legea 215 din 2001 a administrației publice locale “În exercitarea atribuţiilor sale 
preşedintele consiliului judeţean emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.” 
  
 solicităm emiterea unei Dispoziţii a preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov pentru desemnarea 
membrilor comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor structurilor sportive locale (din județul Brașov) şi a 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 
  
 

Propunem următoarea componenţă: 
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 Comisia de selecţie şi evaluare: 

1. .............................................................. – președinte 
 2. ..............................................................  – membru 
 3. .............................................................. – membru 
 .................................................................. – membru 
 6. .............................................................. – membru de rezervă 
 .................................................................. – membru de rezervă 
 

 Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
1. .............................................................. – președinte 

 2. ..............................................................  – membru 
 3. .............................................................. – membru 
 4. .............................................................. – membru de rezervă 

 
 Atribuţiile menbrilor comisiilor sunt cele prevăzute în Ghidul solicitantului pentru Programul 
judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor structurilor 
sportive locale, pentru anul ................................., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 
…………. din data de ………………... 
 
 
 

Director executiv, 
…………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizat: Consilier juridic   …………………. Data …………………. 
Vizat: Director executiv adjunct:  …………………. Data ………………….. 
Vizat: Şef serviciu   …………………. Data ………………….. 
Întocmit   …………………. Data ………………….. 
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Anexa 7 

 
DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE 

- pentru membrii comisiei de evaluare şi selecţie / comisiei de soluționare a contestatțiilor - 
 
 

 Subsemnatul ......................................, domiciliat în localitatea........................, str....................., 
nr......................, bl................., ap......, et......., sc........, sectorul/judeţul............, cod poştal..........., posesor al 
actului de identitate...... seria......... nr...................., codul numeric 
personal........................................................................................, membru în Comisia de evaluare şi selecţie a 
ofertelor / Comisia de soluţionare a contestaţiilor, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în 
declaraţii următoarele: 

 a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţii de 
finanţare nerambursabilă; 

 b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere, de supervizare sau din echipa de 
proiect al unuia dintre solicitanţii de finanţare nerambursabilă; 

 c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoanele care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre solicitanţii de 
finanţare nerambursabilă; 

 d) nu am niciun interes personal, financiar, economic sau de altă natură, direct sau indirect, de natură 
să afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de selecţie/procesului de soluţionare a 
contestaţiilor. 

 e) nu mă aflu într-un conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003, 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice 
și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare. 

 În cazul în care, pe parcursul procedurii de evaluare, mă voi afla în una din situațiile menționate mai 
sus, mă oblig să anunț această situație imediat ce a apărut. 

 Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului proiectelor depuse, precum 
şi asupra altor informaţii prezentate de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă a căror dezvăluiure ar 
putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, 
precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare. 

 Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei civile şi penale. 

 
 Data      
 
 Semnătura ..................... 
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Anexa 8 

Autoritatea finanţatoare: Unitatea administrativ teritorială Judeţul Braşov 
Municipiul Braşov, judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007 
Telefon +40.268.410.777, fax +40.268.475.576, email: ………………………….. 
 
Nr. înregistrare: _______________________ 

 
PROCES-VERBAL DE DESCHIDERE 

 
 Încheiat astăzi, …………………, cu ocazia organizării procedurii de selecţie publică în vederea 
acordării de finanţare nerambursabilă 
  

Denumirea programului: Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu 
al judeţului Braşov a ..........................................................., pentru anul .............................. 

 
 Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. ………………. din 
………………………. privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul …………………., 
capitolul 67 Cultură, recreere şi religie, pentru finanţarea “Programului judeţean pentru finanţarea 
nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a ..................................., pentru anul .................................” este 
prevăzută suma de ........................ lei. Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. …………….. din 
………………….., suma de …………………….. lei se va utiliza astfel (dacă este cazul):  

a. ……………………………………………………………………………………………….. 
b. ……………………………………………………………………………………………….. 

 
 Durata finanţării: ……………………………….. reprezintă data limită până la care trebuiesc 
finalizate activităţile contractului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile. 
  

Obiectul: Finanţările nerambursabile se acordă numai pentru: 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

 
Programul anual propriu al Judeţului Braşov pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la 

bugetul local, pentru activittăţí nonprofit de interes local a fost publicat în Monitorul Oficial partea a VI-a nr. 
…………….. din ……………………………….. 

 
Anunţul privind sesiunea de selecţie a fost a fost publicat astfel: 
- în Monitorul Oficial partea a VI-a nr. ...................... din .......................... 
- pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov, www.judbrasov.ro în data de …………………….. 
- în două cotidiene locale:  

• ……………………… în data de …………………… 
• ..................................... în data de ……………………….. 

  
Comisia de selecţie şi evaluare numită prin Dispoziţia Preşedintelui nr. …………… din data de 

……………………., compusă din: 
- …………………………………………...    - preşedinte 
- …………………………………………...    - membru 
- …………………………………………...    - membru 
 a procedat astăzi, …………………….., ora …………………., la sediul Consiliului Judeţean 
Braşov, B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Braşov, la deschiderea proiectelor depuse. 
  

Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de selecție s-a organizat în conformitate cu:  
• ............................................................................................................................................................ 
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• ............................................................................................................................................................ 
• ............................................................................................................................................................ 
• ............................................................................................................................................................ 

 
 Preşedintele comisiei de evaluare şi selecţie declară deschisă şedinţa, dă citire componenţei comisiei 
şi invită membrii acesteia să confirme declaraţiile de imparţialitate şi confidenţialitate, care se anexează 
prezentului proces-verbal. 
 
 S-au solicitat clarificări privind Ghidul solicitantului, astfel: 
Nr.  
Crt. 

Solicitant / nr. si data înregistrării Răspuns clarificare / nr. si data înregistrării 

1   
2   

  
Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de 

clarificări: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 Solicitanţii de finanţare nerambursabilă au depus cereri de finanțare astfel: 
 
- în termenul-limită, următorii: 

Nr.Crt. Solicitant: Nr. Inreg Data Ora 

1     
2     

......     
 
- oferte întârziate – nu este cazul 

Nr.Crt. Solicitant: Nr. Inreg Data Ora 

1     
2     

......     
  

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei, urmând ca membrii acesteia să 
analizeze în detaliu documentele depuse, în şedinţe ulterioare, în conformitate cu cele stabilite prin Ghidul 
solicitantului. 
 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal într-un singur exemplar original. 

 
Comisia de evaluare şi selecţie: 
 

Nr. crt. Nume, prenume  Calitate Semnătura 
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Anexa 9 

 
Autoritatea finanţatoare: Unitatea administrativ teritorială Judeţul Braşov 
Municipiul Braşov, judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007 
Telefon +40.268.410.777, fax +40.268.475.576, email: …………………………………... 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei de selecție și evaluare 

 
Încheiat astăzi, …………………………., cu ocazia evaluării proiectelor depuse în cadrul procedurii 

de selecţie publică în vederea acordării de finanţare nerambursabilă pentru ....................................................... 
 
Denumirea programului: Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu 

al judeţului Braşov a ..............................................., pentru anul .................................. 
 
 Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. …………. din 

…………….. privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul …………….., capitolul 67 
Cultură, recreere şi religie, pentru finanţarea “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din 
bugetul propriu al Judeţului a ..........................................., pentru anul .......................” este prevăzută suma de 
..................................... lei. Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. ……….. din …………….., 
suma de …………………….. lei se va utiliza astfel: (dacă este cazul):  

a. ……………………………………………………………………………………………….. 
b. ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Ca urmare a derulării primei sesiuni, fondurile rămase disponibile pentru sesiunea nr. ... sunt 

următoarele: 
a. ……………………………………………………………………………………………….. 
b. ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Durata finanţării: ………………… decembrie ……………….. reprezintă data limită până la care 

trebuiesc finalizate activităţile contractului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile. 
 
 Obiectul: Finanţările nerambursabile se acordă numai pentru: 

1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

 
Anunţul privind sesiunea de selecţie a fost a fost publicat astfel: 
- în Monitorul Oficial partea a VI-a nr. ...................... din .......................... 
- pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov, www.judbrasov.ro în data de …………………….. 
- în două cotidiene locale:  

• ……………………… în data de …………………… 
• ..................................... în data de ……………………….. 

 
Comisia de selecţie şi evaluare numită prin Dispoziţia Preşedintelui nr. …………… din data de 

……………………., compusă din: 
- …………………………………………...    - preşedinte 
- …………………………………………...    - membru 
- …………………………………………...    - membru 

a procedat în perioada …………….. - ………………… la sediul Consiliului Judeţean Braşov, B-dul 
Eroilor nr. 5, Localitatea: Braşov, la evaluarea răspunsurilor la solicitările de clarificări. 
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 Ca urmare a verificărilor efectuate au fost comisia a constatat următoarele: 

 
SOLICITANT: ………………………… 

Titlul proiectului: …………………………………………….. 
 Comisia de selecție și evaluare a procedat la verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, 
înregistrarea solicitantului, capacitatea tehnică şi financiară a solicitantului, consemnând rezultatele evaluării 
în ………………………………………...  

Au fost solicitate clarificări cu adresa ……………………. transmisă pe fax/email/poștă în data de 
………………….., cu termen de răspuns …………………….., ora. ………………. 

Solicitantul a răspuns/nu a răspuns solicitărilor de clarificări astfel: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Având în vedere cele de mai sus solicitantul este/nu este eligibil - fiind exclus din procedura 

pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă. 
 

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei, urmând ca membrii acesteia să 
analizeze în detaliu documentele depuse, în şedinţe ulterioare, în conformitate cu cele stabilite prin Ghidul 
solicitantului. 

 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal într-un singur exemplar original. 
 
Comisia de evaluare şi selecţie: 

Nr. crt. Nume, prenume  Calitate Semnătura 
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Anexa 10 

 
Autoritatea finanţatoare: Unitatea administrativ teritorială Judeţul Braşov 
Municipiul Braşov, judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007 
Telefon +40.268.410.777, fax +40.268.475.576, email: ……………………………………. 
 
 

           Aprobat                                                                                                             
           Preşedinte 

          .......................................... 
 
 

RAPORTUL PROCEDURII 
de evaluare şi selecţie 

 
Denumirea programului: Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu 

al judeţului Braşov a ............................................, pentru anul .......................... 
 
Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. ………………. din 

…………………… privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul …………………., 
capitolul 67 Cultură, recreere şi religie, pentru finanţarea “Programului judeţean pentru finanţarea 
nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a ..................................., pentru anul ..........................” este 
prevăzută suma de ..................... lei. Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. …………….. din 
……………….., suma de ……………………….. lei se va utiliza astfel (dacă este cazul):  

a. ……………………………………………………………………………………………….. 
b. ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Ca urmare a derulării primei sesiuni, fondurile rămase disponibile pentru sesiunea nr. ... sunt 

următoarele: 
a. ……………………………………………………………………………………………….. 
b. ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Durata finanţării: …………………………. reprezintă data limită până la care trebuiesc finalizate 

activităţile contractului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile. 
 
 Obiectul: Finanţările nerambursabile se acordă numai pentru: 

4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 
6. ......................................................................................................................................................... 

 
 Programul anual propriu al Judeţului Braşov pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la 

bugetul local, pentru activittăţí nonprofit de interes local a fost publicat în Monitorul Oficial partea a VI-a nr. 
…………… din ……………………. 

Anunţul privind sesiunea de selecţie a fost a fost publicat astfel: 
- în Monitorul Oficial partea a VI-a nr. ...................... din .......................... 
- pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov, www.judbrasov.ro în data de …………………….. 
- în două cotidiene locale:  

• ……………………… în data de …………………… 
• ..................................... în data de ……………………….. 

Procedura de evaluare şi selecție s-a organizat în conformitate cu:  
• ............................................................................................................................................................................ 
• ............................................................................................................................................................................ 
• ............................................................................................................................................................................ 
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S-au solicitat clarificări privind Ghidul solicitantului, astfel: 
Nr.  
Crt. 

Solicitant / nr. si data înregistrării Răspuns clarificare / nr. si data înregistrării 

1   
2   

  
Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de 

clarificări: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 Solicitanţii de finanţare nerambursabilă au depus cereri de finanțare astfel: 
 
- în termenul-limită, următorii: 

Nr.Crt. Solicitant: Nr. Inreg Data Ora 

1     
2     

......     
 
- oferte întârziate – nu este cazul 

Nr.Crt. Solicitant: Nr. Inreg Data Ora 

1     
2     

......     
 
Comisia de selecţie şi evaluare numită prin Dispoziţia Preşedintelui nr. ……………… din data de 

………….., compusă din: 
- ………………………………………..    - preşedinte 
- ………………………………………..    - membru 
- ………………………………………..    - membru 

a procedat în perioada, ………………….. - …………………………., la sediul Consiliului Judeţean 
Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, Localitatea: Braşov, la evaluarea şi selecţia proiectelor depuse. 

 Rezultate evaluării au fost consemnate în procesele verbale de evaluare din datele de 
…………………, ………………………... 

 Pentru fiecare propunere de proiect comisia de selecție și evaluare a completat grile pentru 
verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare 

 Ca urmare a verificării proiectelor culturale depuse din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de 
participare şi al eligibilităţii cheltuielilor, al răspunsurilor la solicitările de clarificări, comisia a declarat 
neeligibili, cererile de finanţare fiind respinse, următorii solicitanţi: 

 
Nr. crt. Solicitant Titlul proiectului 

1   
2   

…………..   
 

 Evaluarea propunerilor de proiect s-a efectuat în conformitate cu criteriile din Grila de evaluare.  
 Lista beneficiarilor de finanţări nerambursabile în cadrul programului judeţean pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a ....................................., pentru anul 
..........................: 
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Clasament Solicitant Titlul proiectului Punctaj 
obţinut 

Contribuţia proprie 
şi atrasă lei - % 

Finaţarea 
nerambursabilă 
solicitată - lei - 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

TOTAL GENERAL    …………… lei 

 
 
 
Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările sesiunii de evaluare şi selecţie, drept care s-a încheiat prezentul raport al procedurii într-un singur 

exemplar original. 
 
 

Comisia de evaluare şi selecţie: 
Nr. crt. Nume, prenume  Calitate Semnătura 
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Anexa 11 

 
COMUNICAT 

 

 În urma finalizării procedurii de selecţie şi evaluare, U.A.T Judeţul Braşov anunţă lista beneficiarilor 
de finanţări nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Braşov a ......................................., pentru anul 
......................, în ordinea punctajelor obţinute: 

C
la

sa
m

en
t 

Solicitant Titlul proiectului Punctaj 
obţinut 

Finaţarea 
nerambursabilă 
solicitată - lei -% 

1     
2     
3     
4     

…     
 TOTAL  …………………… 

 
Următorii solicitanţi au fost declaraţi eligibili, dar nu au întrunit punctajul nescesar obținerii finanțării 

nerambursabile: 

Nr.crt. Solicitant Titlul proiectului 
   
   

 
Ca urmare a verificării din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de participare şi al eligibilităţii 

cheltuielilor, au fost declaraţi neeligibili următorii solicitanţi: 
Nr. crt. Solicitant Titlul proiectului 

1   
2   
3   

 
 Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit de modul de organizare şi 

desfăşurare a selecţiei de proiecte, după publicarea listei privind rezultatelor sesiunii de finanţare, poate 
formula o contestaţie care va fi depusă/transmisă autorităţii finanţatoare. 

 Contestaţiile se pot depune/transmite la sediul autorităţii finanţatoare în termen de ................ zile 
lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului selecţiei - respectiv până la data 
_____________________________ inclusiv - şi vor fi soluţionate de comisia de soluţionare a contestaţiilor, 
în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere. 

 
 Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităţi: 

 - prin poştă - pe adresa: U.A.T. Judeţul Braşov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, cod 500007, Braşov, jud. 
Braşov; 

 - la registratura U.A.T. Judeţul Braşov - program de lucru: de luni până vineri între orele 08.00 - 
16.00; 
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 - prin fax - 0268.475.576 - program de lucru: de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00. În cazul 
documentelor transmise prin fax, originalul urmează a fi expediat pe adresa de corespondenţa antemenţionată 
sau depuse la registratură, în cel mult 24 de ore. 

 - prin mijloace electronice - program de lucru: - la adresa de email ...........................  În cazul 
documentelor transmise prin e-mail, originalul urmează să fie expediat pe adresa de antemenţionată sau 
depuse la registratură, în cel mult 24 de ore. 

   

 Orice document primit pe adresa de corespondenţă/ e-mail /fax, în afara orelor de program va putea 
fi înregistrat în registrul de intrări şi comisia de contestaţii va lua la cunoştiinţă doar în prima zi (la prima 
oră) cu program de lucru. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE 
........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizat: Director executiv D.R.P.P.D. ...........................................................Data.............................. 
Vizat: Director executiv adjunct:  ...........................................................Data.............................. 
Vizat: Şef serviciu: R.E.I.C.T.S.   ...........................................................Data.............................. 
Întocmit:      ...........................................................Data.............................. 
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Anexa 12 
 

COMUNICAT 

 

 În urma finalizării procedurii de soluţionare a contestaţiilor, U.A.T Judeţul Braşov anunţă lista 
finală a beneficiarilor de finanţări nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Braşov a 
........................................, pe anul ......................, în ordinea punctajelor obţinute: 

 

C
la

sa
m

en
t 

Solicitant Titlul proiectului Punctaj 
obţinut 

Finaţarea 
nerambursabilă 
solicitată - lei -% 

1     
2     
3     
4     

…     
 TOTAL  …………………… 

 
Următorii solicitanţi au fost declaraţi eligibili, dar nu au întrunit punctajul nescesar obținerii finanțării 

nerambursabile: 

Nr.crt. Solicitant Titlul proiectului 
Contestaţie 

acceptată/respinsă 
    
    

 
Ca urmare a verificării din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de participare şi al eligibilităţii 

cheltuielilor, au fost declaraţi neeligibili următorii solicitanţi: 

Nr. crt. Solicitant Titlul proiectului Contestaţie 
acceptată/respinsă 

1    
2    
3    

 
Membrii comisiei de evaluare şi selecţie: ………………………………………………. 
 
Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor: ……………………………………….. 
 

PREŞEDINTE 
........................................................... 

 
 
 
Vizat: Director executiv D.R.P.P.D. ...........................................................Data.............................. 
Vizat: Director executiv adjunct:  ...........................................................Data.............................. 
Vizat: Şef serviciu: R.E.I.C.T.S.   ...........................................................Data.............................. 
Întocmit:      ...........................................................Data.............................. 
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Anexa 13 

 
Aprobat, 

Președinte 
........................................ 

 
 
 

         Vicepreşedinte coordonator 
        .......................................... 

 
 

Raport de specialitate privind aprobarea Anunţului de atribuire 
 

Ghidul solicitantului privind Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu 
al judeţului Braşov a ........................................, pentru anul .................., a fost aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Braşov nr. ……………. din data de ………………….. 

Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, autoritatea finanţatoare de interes 
general sau regional are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile de la data 
încheierii contractului. 

În contextul celor mai sus enunţate, vă rugăm să aprobaţi plata taxei de publicare în Monitorul Oficial 
partea a VI-a a Anunţului de atribuire - sesiunea a ................................. 

 
Anunţ de atribuire 

 
Autoritatea finanţatoare: Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Braşov, cu sediul în municipiul 

Braşov, judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, telefon +40.268.410.777, fax +40.268.475.576, 
email: ………………………………………….. 

Denumirea programului: Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al 
judeţului Braşov a ................................ pe anul .......................... 

Procedura aplicată: selecţia publică de proiecte - sesiunea …………………., în conformitate cu 
prevederile Ghidul solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. ……………. din data 
de ……………….. 

Numărul solicitărilor de finanţare nerambursabilă: ……………………… 
Data publicării listei finale a beneficiarilor de finanţări nerambursabile: ……………….. 
 
Lista finală a beneficiarilor de finanţări nerambursabile: 
 
Beneficiar: ……………………  - contract nr. ……………/……………….. 

Titlul proiectului: ……………………… 
Finanţare nerambursabilă: ……………….. 
 

Director executiv, 
…………………………………. 

 
 

Vizat: Consilier juridic   …………………. Data ………………….. 
Vizat: Director executiv adjunct: …………………. Data ………………….. 
Vizat: Şef serviciu   …………………. Data ………………….. 
Întocmit    …………………. Data ………………….. 
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Anexa 14 

 
Aprobat, 

Președinte 
........................................ 

 
 

         Vicepreşedinte coordonator 
        .......................................... 

 

Raport referitor la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului ...... 

 
Autoritatea finanţatoare: Unitatea administrativ teritorială Judeţul Braşov, cu sediul în 

municipiul Braşov, judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, telefon +40.268.410.777, 
fax +40.268.475.576, email: office@judbrasov.ro. 

Denumirea programului: Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul 
propriu al judeţului Braşov a ....................................................... pe anul ....................... 

Procedura aplicată: selecţia publică de proiecte, în conformitate cu prevederile Ghidul 
solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. ………… din data de ……….... 

Numărul sesiunilor organizate: ……………………………….. 
Numărul contractelor de finanţare nerambursabilă semnate: …………… 
 
Lista beneficiarilor de finanţări nerambursabile: 

1. Beneficiar: ……………………… - contract nr. …………./…………………….. 
Titlul proiectului: …………………………………. 
Valoare totală eligibilă a proiectului: ………………………. 
Finanţare nerambursabilă acordată: ………………………… 
Rezultate: ……………………………………………………………………………………………… 
 

2. Beneficiar: ……………………… - contract nr. …………./…………………….. 
Titlul proiectului: …………………………………. 
Valoare totală eligibilă a proiectului: ………………………. 
Finanţare nerambursabilă acordată: ………………………… 
Rezultate: ……………………………………………………………………………………………… 

 
Director executiv, 

…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizat: Consilier juridic   …………………. Data ………………….. 
Vizat: Director executiv adjunct: …………………. Data ………………….. 
Vizat: Şef serviciu   …………………. Data ………………….. 
Întocmit    …………………. Data ………………….. 
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10. Cuprins 
 

Numărul 
componentei 

în cadrul 
procedurii 
formalizate 

Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate Pagina 

  Coperta 1 
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, 

a reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate 
2 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate 2 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 

cadrul ediţiei procedurii formalizate 
3 

4. Scopul procedurii formalizate 4 
5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate 4 
6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurate 5 
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 7 
8. Descrierea procedurii formalizate 11 
9. Anexe, înregistrări, arhivări 17 
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