ANEXA

METODOLOGIE
pentru Concursul na{ional/local de proiecte de tineret qi pentru Concursul
na{ional de proiecte studen{eqti

CAPITOLUL I
Tema qi bugetul concursului

Art.

1. Tema qi

prioritifile

(1) Prezenta metodologie se aplicd Concursului najional de proiecte de tineret , Concursului nalional
de proiecte studenleEti qi Concursurilor locale de proiecte de tineret, denumite in continuare
concursuri, organizate la nivel nalional de Ministerul Tineretului Ei Sportului, denumit in continuare
MTS qi la nivel local de Direcliile Judelene pentru Sport Ei Tineret, respectiv Direclia pentru Sport ;i
Tineret a Municipiului Bucureqti, denumite in continuare DJST, respectiv DSTMB, pentru
implementarea Strategiei nalionale in domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 - 2020 Ei a
Programului de Guvernare 2077 -2020.
(2) Concursurile de proiecte sunt proiecte iniliate, elaborate, organizate de MTS/DJST/DSTMB si
implementate de asocialiile gi fundaliile care funclioneazd.in condiliile O.G. nr.2612000 cu privire la
asocialii gi fundafii, aprobald" cu modificdri gi completdri prin Legea rr. 24612005 qi Fundaliile
Judelene pentru Tineret gi a Municipiului Bucureqti Ei Fundalia Nalionald pentru Tineret, care funcfioneazd. conform Legii nr. 14612002 privind regimul juridic al fundaliilor judelene pentru tineret gi a
Municipiului Bucureqti gi al Fundaliei Nalionale pentru Tineret, in condiliile Legii nr. 35012005
privind regimul finanldrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru o activitate nonprofit
de interes general gi ale prezentei metodologii.
(3) Tema gi prioritdlile pentru concursuri vrzeazdobiective specifice Ei direclii de acliune previzute in
Strategia nalionald in domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 - 2020, aprobatd prin
HotdrArea Guvernului nr. 2412015 ;i in Programul de Guvernare 2017 -2020 Ei vor fi stabilite anual de
Ministerul Tineretului Ei Sportului. Acestea vor fi precizate in anunlul de participare publicat in
Monitorul Oficial al RomAniei Ei pe site-ul MTS (www,mts.ro) respectiv DJST/ DSTMB.
(4) Concursul nalional/local de proiecte se incadreazd in Programul de suslinere a acliunilor de tineret
- P2, iar Concursul na{ional de proiecte studenleEti se incadreazdinProgramul pentru dezvoltarea qi
diversificarea ofertei de servicii Ei programe pentru tineri, in special studenli - P4.
(5) Proiectele de tineret/studenfesti eligibile pot avea activitdli de tipul:
a) cursuri/stagii;
b) concursuri;
c) festivaluri;
d) cinemateci/videoteci;
e) campanilt caravane;
f) expozilii; tdrguri;
g) activitdli culturale;
h) cluburi de tineret:
i) seminarii, simpozioane, mese rotunde, dezbaten, conferinle, evenimente, intdlniri de lucru, ateliere
de lucru, marcarea unor evenimente;

j)

centre de resurse;
k) banci Ei baze de date, biblioteci electronice; pagini web

;iplatforme online: pagini web ;iplatforme
"
educalionale web qi mobile;
,,1',
l) schimburi de experien![ la nivel na]ional (inclusiv schimburi de tineri la nivei national.
schimburi
,i
'
: ,, '
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de experienld intre organizalIi la nivel nalional, etc.);
m) tabere;
;

n) Ecoli de vard;
o) consiliere gi consultan!6.
(6) Proiectele de tineret/studenfeEti eligibile pot include qi activitdli de tipul manifestdrilor sportive
pentru amatori, dacd acestea sunt parte aunui proiect din care face parte cel pufin una dintre activitalile
enumerate la alin. (5).

Art.2. Bugetul
(1) Sumele aprobate pentru Concursul nalional/local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul
nalional de proiecte studenleqti se alocd din bugetul P2, respectiv P4 qi sunt cele precizate in anunlul
de participare, publicat in Monitorul Oficial al Rom6niei gi pe site-ul Ministerului Tineretului gi Sportului (www.mts.ro), avdnd ca limitd maximd pe proiect suma precizatdin anunlul de participare.
(2) Sumele nealocate urmare desfdEurdrii Concursului nalionalllocal de proiecte de tineret se reporteazdin cadrul P2, dupd" eaz, e1J aprobarea conducerii MTS, pentru:
a) proiecte de tineret proprii si proiecte de tineret in parteneriat ale MTS/ DJST/ DSTMB;
b) alte concursuri nalronalel locale de proiecte de tineret.
(3) Sumele nealocate urmare desfiEurdrii Concursului na{ional de proiecte studenleEti se reporteazd in
cadrul P4, dupd caz, cu aprobarea conducerii MTS, pentru:
a) proiecte studenleEti proprii qi proiecte studenlegti in parteneriat ale Ministerului Tineretului gi Spor-

tului;
b) alte concursuri nalionale de proiecte studenfeEti.

CAPITOLUL il
Condifii qi criterii de eligibilitate pentru solicitanfi qi proiecte de tineret qi studen{eqti
Art. 3. Eligibilitate proiecte de tineret;i studen{e;ti
(1) Sunt eligibile proiectele de tineret qi studenleqti care:
a) se inscriu in tema qi prioritdlile stabilite pentru concursuri, prevdzute in anunlul de participare;
b) cuprind doar tipurile de activitali eligibile pentru concurs? prevdzute la art. 1, alin. (5) Ei/sau (6);
c) sunt depuse de solicitanli eligibili, conform art. 4;
d) au ca benehciari:
(d.1) ?n proporlie de 100% tineri, definili conform Legii tinerilor nr. 35012006, avAnd vdrsta cuprinsd
intre 14 qi 35 de ani;
(d.2) in proporlie de l00o/o studenfi, definili conform Legii educaliei nalionale nr. 1l20lI, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
(d.3) minimum 80% dintre participanlii (beneficiari, echipd de management, experli in cadrul proiectului, etc.) la proiecte sd fie tineri cu vArsta cuprinsd intre 14 ;i 35 de ani;
e) asigurd contribulia proprie Ei/sau atrasd de minimum 10o/o din valoarea proiectului de tineret/studenlesc (in bani giisau valorrzatd);
f) se incadreaz6.in perioada de derulare stabilitd pentru concurs, perioadd precizatd in anunlul de participare, publicat in Monitorul Oficial al RomAniei qi pe site-ul MTS/DJST/DSTMB;
g) sunt insolite de declaralia de integritate semnatd de reprezentantul legal al ONG conform modelului
din Anexa nr. 2;
h) sunt insolite de declara{ia pe propria rdspundere conform cdreia proiectul nu beneficiazdl nu au
beneficiat de finan{are nerambursabild de la MTS/DJST/DSTMB/aIIe fonduri publice, conform modelului din Anexa m.2.1., iar in cazul in care acontractat, in cursul aceluiagi an calendaristic, mai mult
de o finanlare nerambursabild de la MTS/DJTS/DTSMB, nivelul total al finanldrii nu depdEeEte o
treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul
MTS/DJTS/DTSMB, declaralie conform modelului din Anexa rr.2.2;
i) sunt depuse pe formularul de finanlare, conform Anexei ff. 1 ;
j) au beneficiari din minimum 2 iudele ,pentru concursul de proiecte de tineret organizat la nivel nalional ; municipiul Bucureqti va fi asimilat unui jude! ;
."...::;-i.,:i "r,,
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judelul
localdeproiecte,
?n care se organizeazdconcursul
k) propune beneficiari exclusiv din
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p.nt'"concursuriledeproiectedeiineretorganizate1anivelloca1;,o...'
prevederile legale in vigoare .u ptiuir" la normele de cheltuieli in domeniul activitalii de
tineret, conform Hotdrdrii Guvernului nr. ZSqtZO06 privind aprobarea Normelbr de cheltuipli pentru
1) respecta

:11
\.r

.. .,

,,

.1..,'

realizarcaprogramelor AutoritAlii Na{ionale pentru Tineret in domeniul activitatii de tineret, cu modificdrile ulterioare, pentru cheltuielile finanlate de MTS.

Art.

Eligibilitate solicitanfi
(1) Solicitanli eligibili pentru Concursul nalional de proiecte de tineret sunt asocialiile gi fundaliile
care funcfioneazl, in condiliile O.G. m.2612000 cu privire la asocialii Ei fundalii, aprobat[ cu modificari gi completdri prin Legea m.24612005 ;i Fundaliile Judelene pentru Tineret si a Municipiului
BucureEti ;i Fundafia Nalionald pentru Tineret, care funclioneazd conform Legii nr. 14612002 privind
regimul juridic al fundaliilor judelene pentru tineret gi a Municipiului Bucureqti qi al Fundaliei Nalionale pentru Tineret, cu modificdrile ;i completdrile in vigoare care indeplinesc cumulativ:
a) au menlionate in statut/actul constitutiv/ regulamentul intern de organizare ;i funclionare tipurile
4.

de activitdli pentru tineret pe care urmeazd s6le desfXEoare prin proiect;
b) au respectat in ultimii doi ani contractele de finanlare nerambursabild acordate qi/sau parteneriatele
semnate cu finanlatorul Ei au raportat corect, complet qi la timp in cadrul respectivelor contracte de
frnanlar e I p arteneri ate ;
c) nu depdqesc numdrul de proiecte depuse, prevdzut

in anunlul de participare;
d) au depus dosarul de concurs in termenul limit[ de depunere, stabilit in anunlul de parlicipare.
(2) Sunt solicitanli eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret asocialiile gi fundaliile definite
la alin. (1) care funclioneazd in condiliile O.G. nr. 2612000 cu privire la asocialii Ei fundalii, aprobatd
cu modificdri qi completdri prin Legea rtr.24612005 ;i care indeplinesc cumulativ condiliile de la lit.
(a) - (d) gi au sediul social/filiala, in judelul in care se organizeazd concursul local de proiecte.

Art. 5. Solicitanfi neeligibili

Sunt neeligibili pentru concursuri solicitanlii care:
a) fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afl5 deja in stare de dizolvare sau de
lichidare, ?n conformitate cu prevederile legale in vigoare;
b) sunt vinovate de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care finanlatorul le poate

justifica;
c) nu Ei-au indeplinit obligajiile referitoare la plata contribuliilor la asigurdrile sociale sau la plata
taxelor Ei impozitelor la bugetul de stat, in confbrmitate cu prevederile legale;
d) au ftcut obiectul unei hotdrdri def,rnitive qi irevocabile pentru fraudd, coruplie, implicarea intr-o
organiz$re criminalf, sau orice altl, activitate ilegal I in detrimentul intereselor financiar e, fdrd, sd existe
dovezi cd s-au luat in ultimii ani m5.suri de coreclie in acest sens;
e) au fost declarate a fr intr-o situalie gravd de nerespectare a obligaliilor contractuale privind
procedurile de achizilie sau procedurile de acordare a finanldrilor;
f) sunt subiect al unui conflict de interese cu organizalii sau persoane direct sau indirect implicate in
procedura de acordare a finanldrii nerambursabile;
g) sunt vinovate de distorsiondri grave in procesul de transmitere a informaliilor solicitate de finanlator
sau nu reu$esc sd,furntzeze informaliile solicitate;
h) nu prezintd declaraJiile menlionate la art. 3 alin. (1) lit. g) qi h).

CAPITOLUL

ilI

Organizarea Concursului nafionaV local de proiecte de tineret qi a Concursului national de
proiecte studen{eqti

Art. 6. Anunful de participare
(1) Anunlarea publicd a Concursului nalional de proiecte'de tineret

;i a Concursului nalional de
proiecte studenfe;ti, respectiv intenlia de atribuire a contractelor de finanlare, se face de cdtre Ministerul Tineretului gi Sportului prin:
a) anun! ?n Monitorul Oficial al RomAniei, Partea a VI- a;
b) anun! intr-un cotidian central;
. .r .{ .. :': ".
c) anun! pe site-ul MTS qi al unitalilor din subordine, intr-un mod in care sd fie vizibil qi uqoi
de
accesat;
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d) anun! pe paginile active de interacliune media online ale MTS.
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a) anun! in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a VI- a;
b) anun! doud cotidiene locale;
c) anun! pe site-ul MTS qi al DJST/DSTMB,acolo unde acestea functioneazd, intr-un mod
fie vizibil qi uqor de accesat;
d) anun! pe paginile active de interacliune media online ale MTS Ei ale DJST/DSTMB.

in care

sd

(3)

Publicarea poate fi completat[ Ei prin utllizarea altor mijloace de informare.
(4)Data apariliei anunlurilor Ei afiEarea pe site-ul MTS /DJSTiDSTMB trebuie sd fie cu minimum 30
de zile calendaristice inainte de data limita de depunere a proiectelor.
(5) Anunlul de participare cuprinde: perioada de organizare Ei locul desfrqurdrii concursurilor, suma
alocat6, valoarea maximd alocatd unui proiect, numdrul maxim de proiecte care poate fi depus de cdtre
un solicitant, temele qi prioritdlile concursului, data limita pentru depunerea propunerilor, calendarul
concursurilor, site-ul instituliei de unde se pot obline informafii cu privire la concurs.
(6) Metodologia de finanlare se poate obline de la sediul MTS/DJST/DSTMB sau descdrca de pe siteul MTS dar Ei al DJST/DSTMB, acolo unde acesta funclioneazd.
(7) Solicitanlii au dreptul sd solicite ?n scris, inclusiv prin po;ta electronicd, clarificdri privind
metodologia de finanfare, cu cel putin 6 zlle calendaristice inainte de data limita de depunere a
proiectelor.

(8) MTS/DJST/DSTMB are obligalia de a rf,spunde in scris prin e-mail, cu cel pulin 4 zlle
calendaristice inainte de data limita de depunere a proiectelor. Toate intrebdrile Ei rdspunsurile vor fi
postate pe site-ul MTSi DJST/DSTMB, fbr6 indicarea persoanelor care au transmis ?ntrebdrile.

(9) In situalia in care la data limitd de depunere, nu exist[ cel pulin doi solicitanli inscriqi,
MTS/DJST/DSTMB are obligalia sd repete concursul/ concursurile cu respectarea prevederilor alin.
(1) - (7).
(10) Daca qi in situatra prevdzutd la alin. (9) se va inscrie la concurs un singur solicitant,

concursul/concursurile se va,/vor or ganiza.
Art. 7. Susfinerea solicitanfilor in preg[tirea proiectelor
In perioada de pregdtire a proiectelor, MTS/DJST/DSTMB poate sd suslind potenlialii solicitanli prin
organizarea de intdlniri qi transmiterea de date/ informalii, prin intermediul website-ului sau a altor
mijloace de comunicare.
Art.8. Depunerea dosarului de concurs
(1) Solicitanlii depun in plic sigilat, urmdtoarele:
(1.1.) Documente depuse in original, in format hzic:
a) Formularul de finanlare (Anexa nr. 1);
b) Certificatul de atestare fiscald privind plata obligaliilor la bugetul de stat;
c) Declaralia de intggritate semnatd de reprezentantul legal al solicitantului conform modelului din

Anexanr.2;
d) Declaralia pe propria rf,spundere conform cdreia proiectul nu beneficiazd/ nu a beneficiat de finan{are nerambursabild de la MTSiDJST/DSTMB alte fonduri publice, conform modelului din Anexa
nr.2.I, rar in cazul in care solicitantul a contractat, in cursul aceluiaqi an calendaristic, mai mult de o
finan{are nerambursabila de la MTS, nivelul total al finanlarii nu depdqeEte o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul MTS, declaralie conform modelului din
Anexa m.2.2;
e) Extrasul din Registrul special al asocialilor qi fundafiilor, in cazul asocialiilor qi fundaliilor pentru
asocialiile qi fundaliile care funclioneazd in condiliile O.G. m.2612000 cu privire la asocialii gi fundalii, aprobatd. cu modificdri qi completdri prin Legea nr.24612005
f) Regulamentul intern de organizare qi func{ionare, ?n cazul Fundaliilor Judelene pentru Tineret gi a
Municipiului Bucuresti Ei al Fundaliei Nalionale pentru Tineret.
(1.2.) Documente depuse pe CD/DVD/memory stick, scanate in format pdf:
a) certificatul de inregistrare Fiscal6;
b) acordul de parteneriat (dacd este cazul);
..g.i1f,;1.,',,....
c) CV-urile membrilor echipei de proiect din care sd reias[ experienla specificd activiidlilor pioieitulgi
'
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depus.
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(1.3.) Documente depuse pe cDiDVD/memory stick, in format word:
i ,,,,i
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a) Formularul de finanlare (Anexaff. 1).
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(1) Proiectele se depun in termenul stabilit prin anunlul de participare, cu respectarea ultimei zile de
depunere ca fiind ziua in care plicurile sunt inregistrate la MTS, inclusiv pentru proiectele trimise prin
poqtd sau curier.
(2) Proiectele se depun la MTS (Registratura) - Str. Vasile Conta, nr. 76, Sector 2, Bucureqti, Romdnia,
respectiv la adresele DJST/DSTMB, in plic sigilat, sau se transmit prin pogtd sau curier, cu menliunea
,,Penttu Concursul nalional de proiecte de tineret"/,,Pentru Concursul local de proiecte de
tineret"/,,Pentru Concursul nalional de proiecte studenjeqti" (dupd caz).
Art. 9. Comisii de evaluare
(1) Seleclia proiectelor de tineret/studenleEti se realizeazd de cdtre comisiile de evaluare, constituite in
acest scop la nivelul MTS, respectiv DJST/DSTMB.
(2) Comisiile de evaluare pentru concursuri gi atribuliile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului
tineretului ;i sportului I decizie a directorului executiv al DJTS/DTSMB.
(3) La nivelul MTS, comisiile de evaluare includ persoane nominalizate din cadrul Direcliei Generale
Tineret. in comisia de evaluare pot h nominalizili Ei membri aparlinAnd altor Direclii denerale/ Direc[nl Servicii/ Birouri/ Compartimente ale MTS.
()Lanivelul DJST/DSTMB, comisia de evaluare include persoanele cu atribulii in domeniul programelor de tineret,directorul executiv/directorul executiv adjunct, dupd caz, qi reprezentantul compartimentului financiar contabilitate.
(5) Pe baza evaludrii realizate qi pe baza deciziei privind punctajul acordat de membrii comisiilor sunt
selectate proiectele ce vor fi finanlate.
(6) La intrunirile comisiilor de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia.
(7) Regulile de evitare a conflictului de interese prevdzute de legislalia in domeniul achiziliilor publice
sunt aplicabile prin analogie ;i membrilor comisiilor de evaluare.
(8) Pe parcursul desfrqurdrii procesului de evaluare, membrii comisiilor de evaluare au obligalia de a
pdstra confidenlialitatea asupra conlinutului proiectelor qi a asigura imparfialitatea. ln acest sens, membrii comisiilor de evaluare semneazd o declaralie de confidenlialitate ;i imparlialitate pe propria rds-

pundere.
(9) in cazul in care unul dintre membrii desemnali in comisia de evaluare constatd, oricdnd pe parcursul
exercitarii atribuliilor, cd se afld intr-o situalie de incompatibilitate/conflict de interese, atunci acesta
solicitd de indatd inlocuirea sa din componenla comisiei respective. Situaliile de incompatibilitate/conflict de interese pot fi sesizate MTS/DJST/DSTMB gi de cdtre terfi. in cazul apariliei unei situalii de
incompatibilitate/conflict de interese, se dispune inlocuirea persoanei in cauzd.
(10) Modul de lucru al comisiilor de evaluare este stabilit de comun acord intre membrii acestora, cu
respectarea calendarului concursului.
(11) La finalul procedurii de evaluare, fiecare comisie intocmeEte un raport al procedurii, semnat de
pre;edinte ;i de membrii comisiei.
Art. 10. Selec{ia solicitan{ilor qi a proiectelor
Seleclia se reahzeazd in doud etape:
a) Etapa de verificare administrativd qi a eligibilitalii - in aceastdetapd.se verificd documentele depuse
pentru eligibilitatea proiectului Ei eligibilitatea solicitantului. in aceastd etapd,nu se acordd punctaj Ei
este eliminatorie;

b) Etapa de evaluare tehnicd a proiectelor. in aceastdelapdvor intra doar proiectele care au fost admise
dupd etapa de verificare administrativd qi a eligibilitalii. in cadrul acestei etape proiectele vor primi

punctaj conform Anexei nr.4.
Art. 11. Etapa de verificare administrativi qi a eligibilitdtii
(1) Etapa de verificare administrativd qi a eligibilitdlii constd in verificarea conformitdlii documentelor
depuse, a eligibilitdlii proiectului ;i eligibilitafli solicitantului. Aceastd etapd se realizeazdde comisiile
de evaluare constituite in acest scop.
(2) in cadrul etapei de verificare administrativd qi a eligibilitdlii, comisia de evaluare verificd dacd:
a) solicitanlii au depus la dosar documenteleprevdzutelaart.8, alin. (1);
,:;:e.P.' ., i',.,.. '.
b) proiectele respectd prevederile art.'3 alin. (1), dupa caz litj) Ei k);
,
c) solicitantii respectd prevederile art. 4 qi nu se incadrcazd.intr-una dintre prevedqiile art, 5;
, l
\

(3) Dupa verificarea proiectelor din punct de vedere administrativ qi al eligibilitalii, comisia de evaluare are obligalia de a publica un raport preliminar al etapei de verificare administrativd qi a eligibi-

litslii.

(a) In termen de 5 ztle lucrdtoare de la data publicarii raportul preliminar al etapei de verificare administrativd qi a eligibilitalii, solicitanlii ale cdror documente au fost declarate incomplete, au posibilitatea de a completa documentele.
(5) Completdrile pot vizadoar documentele prevdzutelaart.8 alin (1.1.) lit. b), c), d), e) qi f), alin.
(1 .2.).Ei alin. ( I .3.).
(6) Completdrile solicitate se transmit in original, copie conformd cu originalul sau scanate , dupd caz.
(7) Se iau in considerare modificdrile/completdrile depuse la registratura MTS/DJST/DSTMB,
transmise prin poqtd (data de inregistrare la MTS/ DJST/ DSTMB) la MTS/DJST/DSTMB, pAnd la
data limita de depunere, precizatl, in anunlul de participare. Modificdrile/completdrile
depuse/transmise in afara perioadei precrzate in anunlul de participare nu se iau in considerare, fapt
care duce la respingerea proiectului de tineret/studenlesc.
(8) Solicitanlii care nu indeplinesc condiliile administrative Ei de eligibilitate prevdzute la alin. (2),
dupd completarea documentelor, aqa cum au fost solicitate de comisia de evaluare, sunt eliminali din
concurs.
(9) DupA reverificarea proiectelor din punct de vedere administrativ qi al eligibilitafii, in urma depunerii de cdtre solicitant a documentelor solicitate, comisia de evaluare are obligalia de a publica un
raport cu rezultatul final al etapei de verificare administrativa qi a eligibilitdlii.
(10) Raportul cu rezultatul preliminar qi fina1 al verificdrii administrative qi a eligibilitdlii, atdt pentru
Concursul nalional de proiecte de tineret cdt ;i pentru Concursul nalional de proiecte studenleqti, se
publicd pe site-ul MTS, la dataprevdzutdin anunlul de participare. Anunlarea publicdrii raportului cu
rezultatul final al verificdrii administrative a eligibilitatii se va face gi pe paginile active de interacliune
media online ale MTS.
(11) Raportul cu rezultatul final al verificdrii administrative ;i a eligibilitalii pentru Concursul local de
proiecte se publicd pe site-ul D.IST/DSTMB, sau la sediul acestora, acolo unde nu existd site, la data
prevdzutd, in anunlul de participare.
(12) Proiectele de tineret/studenlegti ale solicitanlilor, care indeplinesc condiliile administrative Ei de
eligibilitate trec la etapa de evaluare tehnic6.
Art.12. Etapa de evaluare tehnicd , pebazd de punctaj
(1) Etapa de evaluare tehnicd a proiectelor de tineret / studenleEti se realizeazd, de cdtre membrii comisiilor, ale cdror atribulii sunt prevdzute in ordinul MTS I decizia directorului executiv al
DJST/DSTMB.
(2) Procedura de evaluare tehnicd a proiectelor de tineret/studenfeEti se aplicd atAt concursurilor nafionale, cdt qi concursurilor locale de proiecte.
(3) Membrii comisiilor de evaluare acordd pe formularul de evaluare prevdzut in Anexa nr. 3 un punctaj pentru fiecare criteriu gi subcriteriu. Punctajul final al proiectului dat de fiecare evaluator este suma
punctajelor pentru toate criteriile Ei subcriteriile din grila de evaluare prevdzute in Anexa nr. 4. Punctajul final al fiecdrui proiect de tineret/studenlesc se calculeazd ca medie aritmeticd a punctajelor acordate de cbtre membrii comisiei de evaluare care au evaluat proiectul.
(a) Nu pot exista diferenle mai mari de 10 puncte intre punctajele totale qi de20o/o cu rotunjire din
punctaj pentru fiecare criteriu, intre punctajele acordate de cdtre fiecare membru al comisiei de evaluare care a evaluat proiectul. Rotunjirea aplicarii procentului se realizeazd, intotdeauna pdnd la
numdrul de puncte superior. in aceastd situalie membrii comisiei de evaluare care au evaluat pioiectul,
vor realiza o reconcilierc pebazV motivelor de acordare a punctajelor qi vor proceda la reevalaure.
(5) DacA in urma reconcilierii, diferenlele se men{in peste limitele menlionate la aliniatul anterior,
proiectul este reevaluat de cdtre un alt evaluator. in cazul in care existd diferenle de punctaj peste
limitele menfionate la aliniatul anterior intre evaluator Ei punctajul stabilit de comisie.jn..,yrma
reconcilierii, proiectul este discutat qi evaluat de membrii comisiei in sedinta comund, cai'e,stabitregte
punctajul final.
(6) Echipele de evaluatoriinainteazd plenului comisiei de evaluare evaluarea asum-btd pentru f,recare
proiect.
il
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(7) Comisia de evaluare centralrzeazd evaludrile reahzate de echipele de evaluatori qi intocmeEte
raportul pro c edurii de evaluare in b aza punctaj elor centt alizate.
Art. 13. Selecfia proiectelor
(1) Pentru a fi selectat in vederea finanldrii la concursurile nalionale gi locale, proiectul trebuie sd
oblind un punctaj minim de jumdtate (50%) din punctajul maxim aferent secliunilor C2, C5 qi C6 qi
intregul proiect un punctaj minim de jumdtate (50%) din punctajul maxim, respectiv 50 de puncte.
(2) In urma procedurii de evaluare, proiectele sunt declarate admise , in cazul in care indeplinesc

criteriile de la alin. (1) qi sunt declarate respinse, dacb nu indeplinesc aceste criterii.
(3) Proiectele de tineret/studenfeEti admise primesc finanlare in ordine descrescdtoare a punctajului
obfinut, in limita sumei alocate pentru concursuri.
(a) In situalia in care doud sau mai multe proiecte sunt pe ultimul loc, la punctaj egal, este finanlat acel
proiect care are punctajul final cel mai mare la criteriul "C6".
(5) Daca qi in situaliaprevdzutd,la alin. (4) se menlin la punctaj egal doud sau mai multe proiecte, este
hnanlat acel proiect care are punctajul final cel mai mare la criteriul "C5".
(6) Dacd ;i in situaliaprevdzutd,la alin. (a) si (5) se menlin la punctaj egal doud sau mai multe proiecte
aflate pe ultimul loc, este finanlat acel proiect care are contribulia proprie Ei/sau atrasi cea mai mare.
(7) Proiectele care nu au fost respinse conform criteriilor de la alin. (1), dar pentru care, in urma ordondrii dupd punctaj, nu sunt fonduri disponibile, sunt plasate pe o listd de rezerve. in cazul in care
din orice motiv nu se mai poate incheia contractul de finanlare pentru oricare dintre proiectele selectate, proiectele de pe lista de rezerve urmeazda fi contractate ?n ordinea descrescdtoare a punctajelor
oblinute.
Art. 14. Afiqarea rezultatelor
(1) Rezultatele concursurilor nalionale se afigeazd in conformitate cu anunlul de participare, pe site-ul
MTS (www.mts.ro).
(2) Rezultatele concursurilor locale se afi;eazd in conformitate cu anunlul de parlicipare, pe site-ul
DJST/DSTMB, acolo unde acesta funclioneazd Ei la sediul acestora.
Art. 15. Contestafii
( 1 ) Rezultatele concursurilor najionale si locale pot fi contestate in termen de 3 zlle lucrdtoare de la
data afiE[rii.
(2) Contestaliile se depun fie la sediul MTS (Registratura) din BucureEti, strada Vasile Conta w. 16,
sector 2, fie se transmit pe e-mail, la adresa precizatd,in anunlul de participare. Contestaliile depuse in
afara perioadei de contestalii precizatd, in anunlul de parlicipare Ei/ sau transmise prin alte modalitdli,
in afara celor menfionate, nu sunt luate in considerare.
(3) Contestaliile sunt anahzate de cdtre comisiile de contestafii, constituite in acest scop la nivelul
MTS, prin ordinul ministrului tineretului Ei sportului.
(4) Rezultatele contestafiilor se afiEeazd la dataprevdzutl.in anunlul de participare, pe site-ul MTS .
(5) Dupa afiEarea rezultatelor la contestalii se afiEeazd rezultatele finale ale concursurilor, pe site-ul
MTS/DJST/DSTMB ;i/sau la sediul acestora, dupd, caz.

CAPITOLUL IV
Finantarea
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rocar de proiecte

Art. 16. Contractarea qi modificarea contractelor
(1) Dupa afiEarea rezultatelor finale, MTS/DJST/DSTMB transmite cdtre solicitanlii declarali
c6Etigatori prin e-mail, o adresd prin care li se solicitd acordul cu privire la termenii finanldrii. in situalia in care, un solicitant nu acceptd termenii finanldrii Ei/sau nu transmite in termen acordul, contractul de finanlare nerambursabild nu este incheiat, urmAnd a fi contactali solicitanlii de pe lista de
rezerve, in ordinea punctajului.
(2) Proiectele de tineret/studenfeqti selectate la concursuri vor face obiectul unui contract de finanlare
nerambursabild, conform modelului prevdzut ?n Anexa tr.5, incheiat,,'{rfrre,',"selicitant gi
MTS/DJTS/DTSMB. Termenul limita de semnare a contractelor de finanlare nerambursabild nu poate
fi mai mare de 30 zile calendaristice de la data afiEdrii rezultatelor finaler;dupd solufionargaipontestafiilor, dar nici mai mic de 3 zile lucrdtoare fala de inceperea proiectului deitineret/studenlesc.
lrr
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(3) Dupi semnarea contractului de finanfare, solicitanlii ale cdror proiecte sunt finanfate devin
beneficiari.
17. Dosarul proiectului
(1) In vederea finanldrii unui proiect de tineret, MTS/DJST/DSTMB intocmeqte dosarul proiectului,
care va cuprinde:
a) formular de finanlare, conform Anexei nr.1;
b) formularul de finanlare se insoleqte obligatoriu de toate documentele depuse de solicitant la concurs;
c) referat;
d) propunere de angajare Ei angajament bugetar ;
e) contract de finanfare.

Art.

(2) Documentele prevdzute la alin. (1), lit. c), d) gi e) se intocmesc de cdtre

salarialii
MTS/DJST/DSTMB, cu atribulii in domeniul programelor de tineret.
(3) Fiecare proiect va fi alocat unui salariat MTS/ DJST/ DSTMB cu atribulii in domeniul activitalii
de tineret, care va intocmi documentalia necesard finanldrii proiectului, va gestionarel,alia cu beneficiarul pe perioada proiectului Ei va oferi suport in implementare beneficiarilor.

CAPITOLUL V
Derularea proiectelor de tineret/ studen{eqti selectate la Concursul na{ionaVlocal de proiecte de
tineret ;i la Concursul na{ional de proiecte studen{eqti

Art.

18. Derularea

proiectelor

( 1 ) Proiectele de tineret/ studenleEti selectate se desfrqoar[ in perioad a precizatd,in anunlul de participare publicat de MTS/DJST/DSTMB. Perioada de desfbqurare a unui proiect cuprinde preg[tirea,
derularea qi evaluarea.
(2) Proiectele finanfate se incheie cel tdrziula dalaprevdzutd,in anunlul de participare.
Art. 19. Monitorizarea proiectelor
(1) MTS/DJTS/DTSMB, ate dreptul de a monitoriza modul de derulare a proiectelor de tineret/ studenfe;ti, prin verificarea rapoartelor de implementare qi prin efectuarea de vizite de monitorizare la
sediul beneficiarului sau la loculilocurile de desfd;urare a activitdlilor proiectelor,
(2) Vizitele de monitorizarela fa{a locului se realizeazdde cdtre persoana desemnatd.l o comisie de
monitorizare a proiectelor, care are caprincipald atribulie monitorizarea din punct de vedere tehnic qi
financiar a implementdrii proiectelor in vederea asigurdrii legalitdlii, regularitalii, conformitatii $i realitSlii activitdlile aferente implementdrii proiectelor.
(3) In timpul vizitelor de monitorizare, persoana desemnatd sau membrii comisiei pot cere beneficiarului acele documente care demonstreazdrealizarca activitdlilor ;i a cheltuielilor proiectului, pe care
beneficiarii sunt obligali sd le prezinte, anexate la rapoarlele de implementare.
(4) DupA vrzitele de monitorizarcla fala locului, persoana desemnatd sau membrii comisiei intocmesc
rapoarte de monitorizarc carc se pdstreazd impreund cu celelalte documente ale proiectelor qi sunt
utlhzate la evaluarea finald a implementdrii acestora Ei decizia asupra efectudrii pl6!i1or.
(5) O copie a Raportului de monitortzare se transmite beneficiarului, in termen de maxim 3 zile de la
reahzarca acestuia.
(6) Prezentul articol se aplicd prin analogie pentru monitorizarea proiectelor de tineret finanlate de
DJTS/DSTMB la concursurile locale de proiecte.

CAPITOLUL VI
Decontarea cheltuielilor pentru proiecte de tineret/ studenfeqti aprobate la Concursul
na{ional/local de proiecte de tineret si la Concursul nafional de proiecte studenfeqti

Lrt.

20. Decontul par{ial
Pentru reahzarea proiectului de tineret/studenlesc se poate face decontare pa\iald,, i4"b-ti26;doe.umen-

telor justificative legal intocmite, de pdnd la 70Yo din valoarea contractului de flnanlaie, in iimpul
desfbEurdrii activitdlilor proiectului Eiln condiliile in care acesta are o duratd mai;mare de 30 de zile.tl
il. i ,i ', :,;
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Beneficiarul interesat trebuie sd solicite decontarea parliala odatd cu transmitere a cdtre
MTS/DJST/DSTMB a acordului de finanlare a proiectului. DecontareapfiialS este stipulatd in contractul de finanlare nerambursabild incheiat intre pdrfi.
(2) Beneficiarii pot solicita cel mult o decontare parlialdin perioada de implementare a proiectului.
(3) Pentru realizarea unei decontdri parliale, beneficiarul transmite o cerere de decont Ei un raport
intermediar de implementare (realizat dupd aceeaqi structurd ca Ei raportul final de implementare),
insolite de documente justifi cative.
(4) Cererea de decontare parliald este verificatf, de cdtre compartimentul de specialitate al
MTS/DJST/DSTMB, care poate cere clarificdri qi completdri, pe care beneficiarul este obligat sd le
fac[ in 3 zil"e lucrdtoare de la primirea solicitdrii.
(5) Cererea de decont se pldteqte in maxim 30 de zile calendaristice de la ?nregistrare, cu excluderea
termenelor la dispozilia beneficiarului pentru aducerea de clarificdri si completdri.
Art.21. Documente necesare pentru decontul de cheltuieli
Pentru justificarea cheltuielilor in cadrul proiectelor de tineret/studenleqti, beneficiarii trebuie sd
pr ezinte urmdto arel e do cumente

:

(1) Adresa de inaintare a cererii de decont de cheltuieli, care se completeazd conform modelului din
Anexa nr.6.;
(2) Documentul necesar MTS/DJST/DSTMB pentru lichidarea cheltuielii, factura beneficiarului, in
original, conform legii finanlelor publice Ei normelor de aplicare a acesteia, cu modificarile Ei
completdrile in vigoare. Acest document trebuie sd menlioneze explicit toate datele de identificare
ale beneficiarului, numele proiectului qi numdrul contractului de finanlare nerambursabilS;
(3) Documentele justificative, in copie (facturi fiscale Ei/sau bonuri fiscale), care au stat la baza cererri
de decont inaintatd cdtre MTS/DJST/DSTMB. Copiile trebuie sd fie certificate de cdtre reprezentantul
legal sau desemnat al beneficiarului, cu menliunea ,,Copie conform cu originalul". in vederea evitarii
dublei flrnanldri, benehciarul pdstreazd pentru control qi audit toate documentele justificative pentru
cheltuielile solicitate la decontare purtdnd inscriplia ,,Pldtit de MTS, contract nr. ...".incazulin care
proiectul benefrciaz1 qi de o altd hnan{are care nu intrd sub incidenta prevederilor referitoare la dubla
finanfare, se men{ioneaz6,"Pldtit de MTS, contract fll. ...", iar suma acoperitd dintr-o altd sursd este
menlionatd conform instrucliunilor finanlatorului respectiv;
(4) Documentele justificative ale angajdrii cheltuielilor (facturi) se depun la MTS/DJST/DTMB, in
format scanat electronic Ei in format frzic,in copie certificatdla data depunerii cererii de decont, in
timp ce documentele justificative ale efectudrii pl[lii (chitanle, ordine de platd, etc.) se depun in format
scanat electronic Ei in format frzic,in copie certificatd, in cel mult 10 zile lucrdtoare de la data primirii
banilor. In cazul in care, in urma verificdrii documentelor de platd sau a verificdrilor suplimentare ale
proiectului, se constptd, cd la decontul parlial Ei final s-au pldtit beneficiarului sume mai mari decAt
cele cheltuite pentru activitAlile proiectului, MTS/DJST/DSTMB intocmeEte Ei transmite
beneficiarului o notd de debit. Beneficiarul este obligat sd returneze sumele primite suplimentar, in
maximum 5 zile lucrdtoare de la primirea notei de debit;
(5) Raportul de implementare Ei Lista de indicatori, semnate de cdtre responsabilul de proiect al
beneficiarului qi contrasemnat de reprezentantul legal sau desemnat al beneficiarului, care se rcalizeazd
conform modelului din Anexa nr. 7 qi Anexa w.7 a.;
(6) CD/ DVD/ USB cu imagini din timpul deruldrii proiectului de tineret/ studenfesc. Se vor prezenta
imagini din care sd reiasd numdrul total de participanli, implicarea acestora in activitdlile proiectului,
localia in care se desfbqoard (ex: spaliul unde se desfb.Eoard activitdfile, spatiul de cazare Ei de servire
a mesei), pentru tipdriturilpromolionale imagini cu toate acestea inaintea distribuirii, precum qi alte
imagini considerate sugestive, din timpul deruldrii proiectului;
(7) Imputernicirea reprezentantului desemnal al beneficiarului pentru decontarea cheltuielilor, in
situalia in care acesta nu este pregedintele beneficiarului;
(8) Declaralie pe proprie rdspundere, conform modelului din Anexa nr. 8;
(9) Lista de participanli, in original, este obligatorie pentru toate proiectele de tineret/ studenleqti ;i se
intocmeEte conform modelului din Anexa nr. 9. Lista de participanli trebuie sb cuprindd toate
persoanele pentru care se fac cheltuieli.
Art.22. Decontare cheltuieli alocatie de masi
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Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocalia de masd (masd servitd sau
alimente):
a) contractlnotd de comandd pentru serviciile de masd
b) factura fiscala detaliatd, conform contractului/notei de comandd, pentru masd servitd;
c) facturi sau bonuri fiscale pdnd la valoarea stabilita de lege, pentru alimente;
d) pontajul de masd, in original, intocmit conform Anexei *. i 1, semnat gi
;tampilat de unitatea prestatoarc.
Art.23, Decontare cheltuieli caz re
Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea..
a) contract/notd de comandd pentru serviciile de cazare
b) factura fiscald detaliatd, conform contractului/notei de comand6;
c) diagrama de cazare, in original, conform modelului prezentatin Anexa nr. 10, semnat qi qtampilat
de unitatea prestatoare;
d) la stabilirea cheltuielilor de cazare care se deconteazd se iau in considerare taxa de parcare hotelierd,
taxa de staliune ;i alte taxe prevdzute de dispoziliile legale in vigoare.
Art.24. Decontare cheltuieli de transport
(1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt:
a) bilete de tren pentru transportul pe calea fent6., in condiliile prevdzute de dispoziliile legale, ftrd, a
putea depdqi drepturile de aceastd naturd care se pot acorda salarialilor instituliilor publice tabel cu
Ei
parlicipanlii, in original, care au benehciat de contravaloarea biletelor de transport, intocmit conform
Anexei nr.I2;
b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto in comun, la tarifele stabilite pentru aceste
mijloace Ei tabel cu parlicipanfii, in original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport,
intocmit conform Anexei nr.12;
c) bilete qi tichete de imbarcare pentru transportul cu avionul Ei bilete pentru transportul pe cdile de
navigalie fluviald, transport efectuat cu aprobarea prealabild a ordonatorului de credite, potrivit dispoziliilor legale Ei tabel cu participanlii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport,
intocmit conform Anexei nr.72;
d) factura fiscald detaliatd qi foaia de parcurs/scrisoarea de transport in copie (cu menliunea ,,copie
conform cu originalul") pentru transportul cu mijloace de transport auto ?nchiriate, potrivit dispoziliilor
legale;
e) bonuri fiscale de combustibil pentru transportul cu autoturismul proprietate personalS, cu aprobarea
in prealabil a ordonatorului de uedite, in condilii similare celor prevd"zute de dispoziliile legale pentru
salarialii instituliilor publice qi tabel cu participanfii, in original, care au beneficiat de contravaloarea
transportului, intocmit conform Anexei nr. 12. Bonul fiscal va avea o datd de emitere din perioada
desfbEurdrii activitalii, dar nu mai devrem e de 2 zile inainte de inceperea acesteia.
(2) Se deconteazd drept cheltuieli de transporl Ei:
a) taxele pentru trecerea podurilor;
b) taxele de traversare cu bacul;
c) alte taxe privind circulalia pe drumurile publice, prevdzute de dispoziliile legale in vigoare.
(3) Toate documentele menlionate la ar1.24, ahn. (1) lit. a) - c) Ei alin. (2) vor fr centrahzate in cadrul
aceluiaqi tabel, intocmit conform modelului din Anexa nr.72.
Art.25. Decontare cheltuieli inchiriere de bunuri
Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind inchirierea de bunuri sunt:
a) contract de inchiriere de bunuri1,
b) factura f,rscald.
Art.26. Decontare cheltuieli bunuri qi servicii
Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achrzilu bunuri / servicii (altele decAt
serviciile de masd, cazare, transport si serviciile menlionate la arlicolele urmdtoare) sunt:
a) factura fisca16 sau bon fiscal, pAnd la valoarea stabilitd de lege;
-..,'::,'.a-nt:,.--.
..
"':
b) proces verbal de receplie a bunurilor sau serviciilor, dupd caz.
,..',
c) nota de receplie gi constatare de diferenle, a bunurilor intrate in gestiunea beneficfbrului, dupd caz;

d)bonuldeconsumcuexplicafiadestinalieipentruproiectuldecontat,
Art.27. Decontare cheltuieli prestiri servicii

dupdcaz.

i,r
i '

'

:

;

,

10

Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru prestdri de servicii efectuate in cadrul
proiectelor de tineret/studenfeEti (contracte cu persoane frzice autorrzate sau persoanejuridice) sunt:
a) contractul de prestdri servicii;

b) facturd fiscald detaliatd;
c) raportul de activitate al activitdlii prestate si livrabile, dupd,caz;
d) proces verbal de receplie a serviciului.
Art. 28. Decontare cheltuieli realizare de tipirituri, multipliciri, inscripfioniri;i altele asemenea
Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipdrituri, multiplicdri,
inscripliondri qi altele asemenea sunt:
a) facturd fisca16 sau bon fiscal, p6na la valoarea stabilita de lege;
b) proces verbal de receplie a produselor pentru tipdrituri, inscripliondri;
c) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat, dac[ este posibil. incatcontrar se ataqeazdimagini
cu acesta;
d) nota de receplie qi constatare de diferenle, a bunurilor intrate in gestiune;
e) bonul de consum cu explicalia destinaliei pentru proiectul decontat.
Art.29. Decontare cheltuieli activitlfi social - culturale
Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activitAli social - culturale sunt: facturd fiscald, facturd sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.
Art. 30. Decontare cheltuieli studii documentareo cercetare qtiinfifici, sondarea opiniei publice
reallzarea materialelor audio-video, licenfe soft, traduceri oficiale
Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind studii: documentare, cercetare
;tiinfifica, sondarea opiniei publice, realizarcamaterialelor audio-video,licenle soft, traduceri oficiale,
sunt:
a) contract prestdri servicii sau contract de cesiune de drepturi de autor sau de proprietate intelectual[
de prestdri de servicii;
b) facturd fisca16 sau Etatul de plata incazul contractelor de cesiune de drepturi de autor sau de proprietate intelectuald . in cazul convenliilor civile qi al contractelor de cesiune de drepturi poate fr decotantd plata efectuatl numai prin transfer bancar;
c) proces verbal de receplie a rezultatului contractat, de exemplu, studii/ lucrdri;
d) o copie pe suport electronic CD/DVD/USB a rezultatului contractat; de exemplu, studii/lucrdri;
e) in cazul contractelor de cesiune de drepturi de autor sau de proprietate intelectuald: notdjustificativd
privind caracterul independent al activitdlii conform Codului Fiscal.
Art. 31. Decontare cheltuieli tratalii
Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru tratalli (cafea, ceai, apd minerald,
bduturi rdcoritoare etc.):
a) facturi, chitanle, bonuri fiscale, pdnd la valoarea stabilitd de lege;
b) tabel cu persoanele care beneficiaz[ de tratalii, semnat de acestea;
c) trataliile se acordd in limita a 6,5leilpersoand,lzi.
Art.32. Decontare alte cheltuieli
Decontarea altor cheltuieli prevdzute in Hotdrirea Guvernului nr. 25912006, cu modificdrile ulterioare,
altele decdt cele menlionate anterior, se face prin documente justificative potrivit prevederilor legale
in vigoare.
Art. 33. Decontare cheltuieli privind contribu{ia proprie qi/sau atrasd
Documentele justificative pentru contribulia proprie gi/sau atrasd:
a) factur1J bon fiscal/chitanfd, in copie, semnate cu menliunea,,conform cu originalul";
b) protocol/ contract de sponsortzarelcontract de colaborare, in copie, semnate cu menliunea yconform cu originalul"''^
c) contract de voluntanatlslat de platd, in copie, semnate cu menliunea,,conform cu originalul";
d) declaralie pe proprie rSspundere cu privire la aparatura proprie/obiecte de inventarlsppfri,'$il,izate
in timpul proiectului

' , ' ,, ,.'
Art.34. Achizifiile publice
iil., '.
1 ,l
(1) Achizifiile publice se efectueazd?n condiliile Legii 9812016, privind achizi$iile publice, ale HG
39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuired
''.,t

LT

contractului de achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare.
(2) Achizigiile publice respectd calendarul de activitdli al proiectului.
Art.35. Termen de decontare cheltuieli
Documentalia completd pentru decontarea cheltuielilor se transmite finanlatorului de c[tre beneficiar
in termen de maximum I0 zlle calendaristice de 1a terminarea proiectului de tineret/studenlesc. in cazul
in care beneficiarul depune documentalia incompletd, MTS va notifica beneficiarul, care are obligalia
de a aduce completbrile solicitate in termen de maxim 3 zile lucrdtoare. in caz contrar
MTS/DJST/DSTMB poate sista acordarea finan{drii proiectului de tineret/ studenfesc.
Art.36. Condi{ii de decontare
Se acceptd spre decontare numai cheltuielile efectuate ?n perioada stabilitd prin contractul de finanlare,
ca perioadd de derulare a proiectului.
Art. 37 . Nedecontarea cheltuielilor
MTS/DJST/DSTMB poate dispune nedecontarea cheltuielilor pentru proiectele de tineret/studenfeqti
care nu respectd prevederile contractului de finanfare.
Art.38. Modalitate de platd

(1) Cererea de decontare este verificatd de cdtre compartimentul de specialitate al
MTS/DJST/DSTMB, care poate cere clarificdri qi completdri, pe care beneficiarul este obligat sd le
facd in 3 zile lucrdtoare de la primirea solicit[rii.
(2) Cererea de decont se pldteEte in maxim 30 de zile calendaristice de la inregistrare, cu excluderea
termenelor la dispozilia beneficiarului pentru aducerea de clarificdri Ei completdri.
CAPITOLUL VII
Raportul Concursului na{ional/local de proiecte de tineret qi al Concursului nafional de
proiecte studenteEti

Art.39. Raport Concurs
MTS/DJST/DSTMB intocmeEte anual un raport al concursurilor in care se precizeazd cel pulin:
numdrul total de solicitdri de finanlare primite, numdrul total de proiecte finanlate, absorblia reahzatd,
valoarea planificatd qi realizatl, a indicatorilor standard.
Art. 40. Anexe
Anexele I-I2 fac parte integrantd din prezet:/ta metodologie.

CAPITOLUL VIII
Dispozifii finale
Art.4l. Dispoziliile prezentei metodologii se completeazd.in mod corespunzdtor cu dispozigiileLegii
m.35012005 privind regimul finanldrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitdti
nonprofit de interes general, cu modificarile qi completbrile ulterioare.

Anexa nr. 1 la Metodologia pentru Concursul na{ional/local de proiecte de tineret qi pentru Concursul na{ional de proiecte studen{eqti

nonruulAR DE FTNANTARE PENTRU
CONCURSUL NATIONAL/LOCAL DE PROIECTE DE TINERET $I CONCURSUL
NATIONAL DE PROIECTE STUDENTE$TI
I.TITLUL PROIECTULUI
2.DATELE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI
L2

Denumire solicitant
Adresa poqtald
Telefon

E-mail
Site / Blog
ciale

/ profil

relele so-

Nume ;i prenume reprezentant
legal
Telefon reprezentant legal

E-mail reprezentant legal
Persoand de contact

Telefon persoand de contacl

E-mail persoand de contact

DESCRIEREA SOLICIT
SOLICITANTI]I,I]I SI CAPACITATIiIA OPERATIONAI,A
DF], A
3. DESCRIERBA
TI
IMPLEMENTA PROIECTUL
Misiune, activitdli principale, experienla in implementarea de proiecte/activitdli similare, resursele
de care dispune solicitantul ;i pe care le poate ntobiliza in cadrul proiectului, rolul solicitantului tn
cadrul proiectului, descrierea echipei de proiect, motivalia implicdrii in acest proiect, principalele
proiecte derulate tn ultimii 2 ani (mai ales proiecte similare cu acesta). Maximum 3000 de caractere,
incluzdnd snatii.

ARTENERI IN PROIECT DACA E CAZUL
Denumirea partenerului

Adresa poqtald, e-mail,

Persoana care rcptezintd partenerul

telefon

in proiect

1

2.

5.DESCRIERE PARTENERIAT

$r

CAPACITATEA

IMPLEMENTA PROIECTUL
Rolul partenerului, experienla in implementarea

OPERATI ONAI

DE,

A

proiecte/activitdli similare, nivelul de implicare
activitd{ilor. Maximum 2500 de caractere, incluzdnd spalii.
6.LOCUL SI PERIOADA DE DESF
ALE PROIECTULUI
de

in proiect, modalitatea de coordonare a

T.REZUMATUL PROIECTULUI
Scurtd descriere a contextului, a scopului proiectului qi a principalelor activitdfi. Maximum 3000 de
caractere. incluzAnd spalii.
(lncludeli aici scopul, rezultatele, importanla ;i beneficiul social sau economic -impact, pe care proiectul tl senereazd

S.PROBLEMA IDENTIFICATA
Descrieli problema abordat1 de proiect, modul in care a fost identificatd gi in
de aceasta. Maximum 3000 de caractete, incluzdnd spalii.

:'.,
ce

felitinerii
sunt
afecta
i.- \
\
.i\

1'

i.
'ii

"
'!i'

;'

..,,13

(Descrieli contextul tn care se deruleazd proiectul ;i problema abordetd ln proiect. Folosili paragrafe
secundare ;i subtitluri pentru identfficarea temelor ;i a problemelor. Cum trateazd oamenii/
comunitatea problema respectivd acum? Cum credeti cd nroiectul solutioneazd
lema?

9.SCOPUL $I OBTECTTVELE PROTECTULUT.
IN DOMENIUL TINERETULUI

iNClUruREa

POLITICILE PUBLICE

Formulali scopul Ei obiectivele proiectului qi modul in care rdspundeli la atingerea obiectivelor publice
in domeniul tineretului. Maximum 5000 de caractere, incluzdnd spafii.
(in ce domeniu (de exemplu, social, artistic etc.) se desfd;oard proiectul vostru ? Care este scopul/
schimbarea generatd prin intermediul proiectului ? Formulali obiectivele clar, succint Si cuantificabil,
pdstrdnd elementele SMART (specifice, mdsurabile, abordabile, realiste ;i fncadrabile in timp). Precizali tipul de activitate eligibila principald a proiectului. Precizali prioritatea concursului in care se
inscrie proiectul Si modul in care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei nationale tn domeniul
politicii de tineret pentru perioada 20I 5- 2020? Dar la atingerea obiectivelor altor strategii de tineret
locale sau resionale ?

IO.INDICATORII PROIECTULUI
Solicitantul va

eta lista cu indicatori s

imentari, dacd este cazul.

Indicatori standard

Valoare preconizatl

Numdr de tineri care beneficiazd de implementarea proiectului

Numdr de lucrdtori de tineret/persoane carc lucreazd direct cu tinerii
care benefi ciazd, de implementarea pro iectului
Numdr de studenli care beneficiazd, de implementarea proiectului
Numdr de voluntari implicali in implementarea proiectului
Numdr de activitSli de educalielformare
Numdr de activitd.li cultural-artistice
Numdr de activitdti de comunicare
Numdr de partenenate reahzate pentru desfdqurarea activitdlilor

Indicatori suplimentari

$I GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI /BENEFICIARII
PROIECTULUI
Menlionali categoriile de persoane/ tineri care vor fi implicate in proiect Ei care vor beneficia de
activitdlile ;i rezultatele proiqctului. Dacd proiectul prevede implicarea tinerilor in situalii de
vulnerabilitate, detaliali silualiile de oportunitate redusd cu care ace;tia se confruntd. Se va respecta
principiul egalitdlii de ;anse ;i de gen Ei al nediscrimindrii. Maximum 3000 de caractere, incluzdnd
lI.PARTICIPANTII

II.

I2.ACTIVITATILE PROIECTULUI
I4

ACTIVITATEA

Siptimflna I

S2

S3

S4

S5

....... (se va completa

cu numdrul

de

coloone necesar)

Activitatea 1
(se va/vor bifq ziua/zilele
(se va descrie ac- din
tivitatea qi se vor s dp t dm dn d/s dp t dm dn a/ s
preciza resursele dptdmdnile de desfdsualocate)
rare a activitdfii)
Activitatea 2

I3.PROMOVAREA $I

YIZIBILTTATEA PROIECTULUT. DTSEMTNAREA $I

EXPLOATAREA REZULTATELOR.

Cum vd propuneli sd promovali proiectul gi finanfatorul? Cum veli asigura diseminarea qi exploatarea
rezultatelor proiectului?
Cum asigurali mdsuri minime privind principiul egalitdlii de sanse, care sd facd referire inclusiv la
tinerii in situalii de vulnerabilitate sau precaritate Q.{EET"s, romi, provenifi din mediul rural, etc), in
cadrul evenimentelor de
ovare? Maximum 5000 de caractere. incluzAnd snatii.

1 4.REZULTATELE PROIECTULUI
Descrieli rezultatele preconizate ale proiectului, impactul la nivelul solicitantului, beneficiarilor, la
nivelul comunitatii si la nivel
nal / nalional. Maximum 5000 de caractere, incluzAnd spatii.

I5.BUGETUL PROIECTULUI
Nr.
Tip de cheltuieli
crt.
conform HG nr.

Detaliere cheltuieli

total
-lei-

25912006 cu

modifi cirile ulterioare
1.

',

ff.

cazarea

ante/ners

Cheltuieli privind

Mijloace auto inchiriate
nr. km parcursi x ...lei/km
Auto personal
nr. km parcurqi x 7,5o/o consum x
....lei/ litru combustibil

J.

Din care
solicitat
de la

MTS
-lei-

Cheltuieli privind
alocatia de masi*
Cheltuieli privind

transportul**

Cost

n-r. pers.

Din care
contribufie
solicitant/
partener
-lei-

x nr. zile x .. lei lzilpers.

pers.

x nr. nopli x lei/ no-

Bilete (tren/ microbuz/ autocar/

4.

Cheltuieli privind
inchirierea de bunuri
qi servicii (sili, instala{ii, aparaturd de
biroticd, echipamente
sportive, electronice

navigafie fluviald/avion etc)
nr. pers. x ....1ei/bilet/pers. ( se va
specifica mijlocul de transport)
nr. unitdli x nr. zile x ...lei /
z,iltnitate

etc.)
15

5.

6.

Cheltuieli pentru
achizi{ii publice de servicii, lucrlri si produse
Cheltuieli pentru
achizi{ii de materiale
consumabile
Cheltuieli privind

7.

poqta,
telecomunica{iile,

8.

internetul
Cheltuieli pentru activitlti social-culturale
Cheltuieli pentru reahzarea de

9.

10.

11.

12.

tiplrituri,

multipliclri, inscrip(ioniri gi altele
asemenea ( afi;e,

se va defalca pe

categorii de

produse astfel:

nr. unitdli (buc/top/set etc.) x .
lei/unitate
se va preciza tipul de cheltuieli gi
costul unitar

se va defalca pe

categorii de

produse astfel:

nr. unitdli (bucl toplbax) x ...
lei/unitate

flyere etc.)
Cheltuieli pentru

nr. pers xnr zile x... lei lzilperc

tratafii (cafea, api
minerall etc.)***
Cheltuieli pentru

nr. buc. x...lei/buc

procurarea de cirfi,
publicafii qi materiale
pe sunort masnetic
Cheltuieli pentru promovarea activitifii de
tineret (tricouri,

categorii de
produse astfel:
nr. buc. x ..... lei/buc.
se va defalca pe

pixuri, cini, qepci, trofee etc. - in-

scriptionate. bannere,
roll-up)
Prestiri servicii-PFA
sau intreprind'eri individuale qi contracte de
13.

nr. unitSli x nr. zile x ...lei/
zilunitate

cesiune de drepturi de

autor (traineri, facilitatori, animatori de
tineret etc.)
TOT AL

se va precrza
nr. pers x ...leil perslzi x nr. zile

sau

ff.

pers. x cost total /pers/stagiu
(cu men;ionarea nr de zilelstagiu)

Notd
*baremul pentru masd este de 40 leilzilpers,repartrzat astfel: mic dejun - I5oA,
dejun - 50oA, cin[ 35% din valoarea totald a acesteia.
**cheltuielile pentru avion vrzeazd, destinaliile interne, in situalia tn care acestea se justificd
xx* trataliile se acordd in limita a 6,5 leilpersoandlzi.

I6.DETALII BANCARE
Cod fiscal al solicitantului:
Denumirea gi adresa bdncii:
Titularul contului:
Numdr
Numele qi funclia persoanei (persoanelor) cu drept de

cont:

1......

' ' 'r' '.
l:,,i
ri' :," ' i'r'.;
semndturdlabancd:
'.
t,
,

i

1,,,',r-

.....t..

'\.il::''

:

r

t_

I
,,,t

._.!," .'1.

Reprezentant legal:
Numele Si prenumele:
Semndtura:

$tampila:.

Data:

Anexa

nr.2la Metodologia pentru Concursul nafional/local

de proiecte de tineret qi pentru
Concursul nafional de proiecte studenfeqti

TITLUL PROIECTULUI
DECLARATIE DE INTEGRITATE

localitatea.

judelul/sectorul
apartament......, identificatd/identificat prin
de
CNP.

.,

.

CU

domiciliat

in

strada......, m.
seria......,ff.

bloc. ...,
BI
eliberat
in calitate de
preqedinte al
orurui 326 din codur penal cu privire la

i"i;"i i; ;;;i"aii, ;;;i ; ;; r;;:#ff1i.x:'l,T'il*:ff
(I) Denumirea solicitantului................. si-a indeplinit obligaliile

de platd exigibile a impozitelor si
taxelor cdtre stat, precum gi a contributiei pentru asigurdrile sociale de stat;
(2) Denumirea solicitantului.......... nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare qi nici
nu se afld deja in stare de dizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile legale ?n vigoare;
(3) In situalia aprobdrii finanldrii proiectului..............., cu privire la implementarea acestuia, md oblig
sd iau toate mdsurile preventive necesare pentru a evita orice situalie care m-ar impiedica in orice
moment sd aclionez in conformitate cu obiectivele MTS/DJST/DSTMB.
(4) Declar cd toate informaliile din formularul de finanlare Ei toate celelalte informalii ataEate acestuia
sunt in conformitate cu realitatea.
(5) Declar cd pentru cheltuielile pentru care solicitam co-finanfare din panltea MTS, nu beneficiem de
o altd finanlare nerambursabild care sd acopere mai mult dec6t procentul de co-finanlare care revine
denumirea s olicitantului.
(6) Solicitantul va asigura contribulia proprie Ei atrasd a;a cum sunt acesteaprevdzute in capitolul
Buget din formularul de finanlare.
(7) Reprezintd conflict de interese orice situalie care il impiedicd pe beneficiar in orice moment sd
aclioneze in conformitate cu obiectivele autoritAlii finanlatoare, precum qi situalia in care executarea
obiectivd Ei imparliald a funcliilor oricdrei persoane implicate in implementarea proiectului poate fi
compromisd din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altd
persoand.

Subsemnata/ Subsemnatul

...........

in calitate de reprezentant legal al solicitantului, md oblig
conflict de interese, a$a cum este acesta

sd iau toate mdsurile preventive necesare pentru a evita orice

definit mai sus, qi md oblig sd informez autoritatea finanlatoare despre orice situalie ce genereazdsau
ar putea genera un asemenea conflict.

Dalu;i semndtura
rep r ezentuntului le g al

Anexa nr.2.l.la Metodologia pentru Concursul nafionaVlocal de proiecte de tlperet,qi pentru
''
Concursul na{ional de proiecte studen{e;ti
":1 i

TITLUL PROIECTULUI

17

Declara{ie pe propria rispundere cu privire la finan{area nerambursabili
din fonduri publice a proiectului depus
Subsemnatul/a
CNP .

domiciliat/d

in

e-mail:

al

calitate

de

solicitantului
cunoscdnd
dispoziliile arlicolului 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul in declaralii, declar pe proprie
rdspundere cd proiectul ................
... nu benefi ciazd,l ru a
beneficiat de finanlare nerambursabild de la MTS/DJST/DSTMB/ alte fonduri publice.
Data qi semndtura
reprepntantului legal

Anexa nr.2.2.la Metodologia pentru Concursul nafionaVlocal de proiecte de tineret qi pentru
Concursul nafional de proiecte studen{eqti

TITLUL PROIECTULUI
Declarafie

pe propria rispundere cu privire la finan{area totalil primiti de

la

MTS/DJST/DTSMB

Subsemnatulla..
in....
....... Str.

....., cNP
.... Nr....... ap. ....... tel.

fix...

e-mail:

domiciliat/d
....... tel. mobil

in

calitate

de

;ffi;;liii;;i;;i;i,i #"ffii'3:'i';J;*11 ;,;;;;; i" r"i,,i r";;;i"*rt,, ;;;il;;H?l:
rdspundere
cd.

nu a

2017 nicio finanfare

in

contractat

cursul anului

nerambursabild de la Ministerul Tineretului qi
Sportului/DJST/DTSMB/ a contractat finan{are nerambursabild de la Ministerului Tineretului qi
Sportului/DJST/DTSMB, dupd cum urmeazd:

calendaristic

Suma primita de

la

MTS/DJST/DSTMB (lei)

Duta

Suma totald.

a

proiectului (lei)

;i semndtura reprepntuntului legal

Anexa nr. 3 la Metodologia pentru Concursul nafional/local de proiecte de tineret qi pentru
Concursul na{ional de proiecte studenfeqti

FORMULAR DE EVALUARE TEHI\ICA
Denumi re

Nr. crt.

sco

1.1

tect de trneret/

s

esc

Punctaj
maxim

Proiectul pentru tineri /studen{i
CRITERII DE APRECIERE/ SUBCRITERII DE
APRECIERE

SolicitantuVparteneriatul are capacitatea operalionalS de
implementa proiectul ( resurse,experien![)

100 de

Observa{ii evaluator

puncte

a

I lr': .'

'i

- I

.1.. '"

.,''
i, '1."
:.r. ir "'
,
-.
i'"'
"*,.i.,;,,,

.,r..,

l r... . .'

l;'
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Implicarea altor actori relevanli (oryanizalii qi/sau institu-

tii) in proiect.

Problema identificatd este real6,concretd,clard gi suslinut[
de date statistice

Existd concordanfd intre problema identificat[,scop
obiective

qi

Obiectivele sunt specifice, mdsurabile,abordabile,realiste
qi incadrabile in timp (SMART)

Descrierea participantilor la proiect, identificarea gi definirea clari a grupului fintd al proiectului/beneficiarii proiectului qi explicitarea modalitSlii de seleclie
Propunerea de proiect susline includerea tinerilor in situa-

fii

de vulnerabilitate

Propunerea de proiect include beneficiari selecta{i din

maimult de 2 judete**

Activitalile sunt clar definite si coerente
ActivitSlile sunt in concordan{b cu scopul 9i obiectivele
proiectului
Propunerea de proiect include activitA| de promovare a

proiectului qi a finan{atorului

Rezultatele proiectului sunt cuantifi cate/mdsurabile,corelate cu activitAtile ;i denotd imbundtSlirilbeneficii reale
care determind in mod direct realizarea obiectivelor
Previzionarea impactului proiectului asupra
benefi ciarilor/com unititii/solicitantului

CheltLrielile sunt corelate cu alocarea pe activit6{i, sunt
necesare pentru realizarea activitetilor qi sunt estimate

realist
Bugetul asigur[ implementarea eficienti a activitelilor,
rezultatele dorite sunt atinse cu costuri optime
i.

**Acest subcriteriu se aplicd pentru Concursul nalional
locale, se menlin doar subcriteriile de

La

3.L ;i

3.2.

de

proiecte de tineret. in cazul Concursului nalional

cle

proiepie srudenle$ii ;i

,,'

ai Coiipt rrrito,

,

Nume/prenume evaluator
Semndtura:

19

Data evaludrii:

Anexa nr. 4 la Metodologia pentru Concursul national/local de proiecte de tineret;i pentru
Concursul nafional de proiecte studen{eqti

GRILA DE EVALUARE TEHNICA

Nr. crt.

Proiectul pentru tineri /studenfi
CRITERII DE APRECIERE/ SUBCRITERII DE APRECIERE

Punctaj
maxim
100 de puncte

SC

1.1

SolicitantuVparteneriatul are capacitatea operafionald de a implementa proiectul
(resurse,experienli)

6

sc

1.2.

Implicarea altor actori relevanfi (organizalii gilsau institulii) in proiect.

4

SC 2.]

Problema identificatd este reald,concretS,clard

8

sc2.2.

Existd concordanfd intre problema identificatd,scop gi obiective

sc

2.3.

;i

sus{inutd de date statistice

6

Obiectivele sunt specifice, mdsurabile ,abordabile,realiste qi incadrabile in timp

(sMARr)

6

SC 3.1

Descrierea participanlilor la proiect, identificarea gi definire a clarl a grupului
lintd al proiectului/beneficiarii proiectului qi explicitarea modalitd{ii de selec{ie

6

sc

3.2.

Propunerea de proiect sus{ine includerea tinerilor in situalii de vulnerabilitate

l0

SC 3.3

Propunerea de proiect include beneficiari selectafi din mai mult de 2 judete**

2

SC 4.1

Activitalile sunt clar definite si coerente

8

sc

4.2.

Activitdtile sunt in concordan{d cu scopul qi obiectivele proiectului

8

sc

4.3.

SC 5.1

Propunerea de proiect include aotiviteli de promovare a proiectului qi a finanlato-

rului

Rezultatele proiectului sunt cuantificate/mdsurabile,corelate cu activitdlile gi denotd imbunitSliri/beneficii reale care determinl in mod direct realizarea obiecti-

4

t0

velor

sc

5,2.

SC 6.1

sc

6.2.

Previzionarea impactului proiectului asupra

6

benefi ciarilor/comunit4li ii solicitantului

Chelfuielile sunt corelate cu alocarea pe activitd{i, sunt necesare pentru realizarea

activitdlilor gi sunt estimate realist
Bugetul asigurd implementarea eficientd a activitAlilor, rezultatele dorite sunt
atinse cu costuri optime
i, ':

8

8

i.
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*

SC-

subcriteriu

**Acest subcriteriu se aplicd pentru Concursul
nalional de proiecte de tineret. in cazul Concursului
nalional de proiecte studenfe;ti Ei al Concursurilor locale, se menlin doar subuiteriile de ta 3.1.
Ei
3.2., dupd cum urmeazd:
,S. C. -t. l. Descrierea participanlilor la proiect, identificarera
;i definirea clard a grupului lintd al
proiectului / beneficiarii proiectului Ei explicitarea modatitdyii de seleclie - 8 puncte
SC 3.2, Propunerea de proiect susline includerea tinerilor in situalii de vulnerabilitate l0 puncte
-

Modalitatea de acordare a punctajului:
in funclie de aprecierea evaluatoruiui, se puncteazl. subcriteriile procentual fald de punctajul total
astfel:

- irelevant - 0%
- nesatisfbcdtor - 25o/o
- satisfbcdtor -50o/o
- bine -75%
- foarte bine -100%

Exemplu:
pentru o apreciere cu calificativul bine, un subcriteriu punctat cu maxim 6 puncte va primi 4,5 puncte;
pentru o apreciere cu nesatisfacator, un subcriteriu punctat cu maxim 2 puncte va primi 0,5 puncte;

Anexa nr. 5 la Metodologia pentru Concursul nafional/local de proiecte de tineret qi pentru
Concursul na{ional de proiecte studen{eqti

MINISTERUL TINERETULU $I
SPORTULUI/DJST/DSTMB

ASOCIATIA

CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABILA
NR.
din

Art. 1. BAZALEGALA
- Legea nr.35012005 privind regimul finanldrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitali nonprofit de interes general, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;
- HotdrArea Guvernului Romdniei nr. .
.... privind organizarea qi funclionarea Ministerului
Tineretului qi Sportului, cu modificarile Ei completdrile ulterioare I Hotdrdrea Guvernului nr.
privind organizarea qi funclionarea direcJiilor judelene pentru sport $i tineret (DJST),
respectiv a Direcliei pentru Sport qi Tineret a Municipiului Bucuregti ( DSTMB) ;
- HotdrArea Guvernului nr. 25912006, privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autoritdlii Nalionale pentru Tineret in domeniul activitdlii de tineret, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Ordinul ministrului tineretului Ei sportului ff. _
pentru aprobarea Metodologiei pentru Concursul nalional/local de proiecte de tineret qi pentru Concursul nalional de proiecte studenfeqti
- Rezultatele finale ale Concursului nalional de proiecte de tineret( CNPT) ....... /Rezultatele finale ale
Concursului nalional de proiecte studenle;ti ( CNPS)/ Concursului local de proiecte din judelul/mu'
nicipiul ...... (anul),
- Referatul inregistrat la Ministerul Tineretului ;i Sportului/DJST/DSTMB cu nr.
- Hotdrdrea Judecdtoreascd din data ..........
de in, pronunlatd in dosarul ...............
fiinlare a Asocialiei ................ lin cazul asocia[iilor>

..,*;"i "'':"

,

Art.2. PARTTLE
MINISTERUL TINERETaLaI $I SP)RT|LUI ( MTS )cu sediul tn Bucure$ti;'snodo Vaisile'Coi,nta
nr. 16, sector 2, tel: +40 (0)21 318 90 32+4l,fax' +/Q (0)21 307 64 18, codfi$icalnr.'266046201,'cont
!, .,
\'''1 '

,'

,".,

',:

;'i

'r

2L

nr' RO07TR8223A670502590800X( CNPT)/ RO97TRE2234670502592200X( CNPS) deschis lq Activitatea de Trezorerie ;i Contabilitate Pubticit a Municipiului Bucure;ti, reprezentatit prin domnul /
doamna
in calitote de Ministru
SA(I
DJTS/DSTMB
cu sediul in ............, Strada........., cod poEtal.............., telefon.................., cont
......., deschis la .....................sucursala reprezentatd prin
domnul / doamna
in calitate de Director
qi

ASOCIATIA ................... cu sediul in ............, Strada......., cod poqtar.

..........
prin...........
cont

caz de

fiscal

telefon.......

deschis la.....................sucursala............. , cod
...,reptezentatd
calitate de Preqedinte, {in parteneriat cu: acelea;i elemente de identfficare in

in
parteneriaP, denumitd in continuare Beneficiar.

-

Au convenit cele de mai ios:
ATt. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE F.INANTARE NERAMBURSABILA
Finanlarea de cdtre MTS/DJST/DSTMB cu suma de .......... a proiectului de tineret/ studenlesc
.....a1 .
in vederea realizdrii acestuia, a;a cum este descris
in Formularul de finanlare inregistrat la MTS/DJSTiDSTMB, cu ff. ................ anexd la prezentul contract, de cdtre .
...., cu finanlare nerambursabild de la MTS/DJST/DSTMB, din bugetul p2Programul de susfinere a acliunilor de tineret/ din bugetul P4- Programul pentru dezvoltarcaEi diversificarea ofertei de servicii qi programe pentru tineri, in special.
ATt.4. DURATA CONTRACTULUI DE FINANTARE NERAMBURSABILA:
(1) Prezentul contract de finanlare nerambursabild se incheie pe perioada
ATt. 5. VALOAREA CONTRACTULUI DE F'INANTARE NERAMBURSABILA:
Valoarea totalE a proiectului este de .................. lei, din care :
(l) - Contributia MTS/DJST/DSTMB: ..........
Se va trece defalcat <pe capitole bugetare>;
(2) - Contributia Beneficiarului:
Se va trece defalcat:
Contribulia in bani <pe capitole bugetare
Contribulia in naturd avdnd valoare exprimabild in bani de <pe capitole bugetare>.
(3) Contribu{ia partenerilor- dacd este cazul;
Se va trece defalcat:
Contribulia in bani <pe capitole bugetare
Contribulia tn naturd avdnd valoare exprimabild in bani de <pe capitole bugetare>;
Art. 6. MODALITAII nE PLATA $r DECONTARE:
Plata sumeiprevdzute la Art 5, alin (1) se va face astfel:
(1) Dupd incheierea implementdrii proiectului, in termen de 30 de zile, dela data depunerii raportului
de implementare Ei a documentelor justificative ale angajdrii cheltuielilor, legal intocmite, in contul
Benef,rciarului .................. deschis la Banca
.- sucursala ....................;
(2) Cererea de decont se verificd de cdtre compartimentul de specialitate al MTS/DJST/DSTMB, care
poate cere clarificdri qi completari pe care beneficiarul este obligat sd le facd in 3 zlle de la primirea
solicitarii. Cererea de decont se pldteEte in maximum 30 de zlle de la inregistrare, cu excluderea
termenelor la dispozilia beneficiarului pentru transmitere a clarificdrilor qi completdrilor.
(3) In termen de 10 zile lucr[toare de la primirea pldfii, beneficiarul transmite MTS/DJST/DSTMB,
in format electronic scanat si in format fizic in copie certificatd, documentele justificative ale plalii
(chitanle, ordine de platd etc.).
(a) Se acceptd spre decont numai cheltuielile efectuate
de finantare
nerambwsabrld., caperioadd de derulare a proiectului,
(5) Se deconteazd. parlial pdnd,\a70,/o dln valoarea
implementare gi a documentelor justificative de
reprezent6nd cheltuieli privind:
...... 1se
pentru care se va acorda decontare partiald>.
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(6) Diferenla* ......lei, se va deconta dupd incheierea proiectului de tineret/studenlesc qi prezentarea
raportului de implementare qi a documentelor justificative de cheltuieli legal intocmite, aqa cum sunt
acestea prevdzute de actele normative, in termen de 30 de zlle calendaristice.
(7) In cazul in care, in urma verificdrii documentelor de platd sau a verificdrilor suplimentare ale
proiectului, se constatd cd la decontul parlial qi final s-au pldtit beneficiarului sume mai mari dec6t
cele cheltuite pentru activit[1ile proiectului, MTS/DJST/DSTMB intocmeqte qi transmite
beneficiarului o notd de debit. Beneficiarul este obligat sd returneze sumele primite suplimentar, in
maximum 5 zile lucrdtoare de la primirea notei de debit.
Art.7. OBLTGATTTLE gr DREPTURTLE PARTTLOR
(1) OBLIGATIILE $I DREPTURILE MTS/ DJST/DSTMB:
a) Sd finanleze suma prevdzutd,la art.5 alin. (1) in termenul prevdzntla art. 6 dinprezentul contract;
b) Poate dispune nedecontarea finanldrii pentru proiectele care nu respectd prevederile contractului de
finanlare nerambursabila qi a metodologiei de finanlare;
c) Are dreptul de a face verihcdri in perioada deruldrii contractului de finanlare nerambursabild, pentru
respectarea clauzelor contractuale cdt ;i ulterior prin organele sale de control.
(2) OBLIGATIILE $I DREPTURILE BENEFICIARULUI
a) La inchetereaprezentului contract de finanlare nerambursabild, beneficiarul este obligat sd semneze
o declarafie de integritate al c5.rui model este prevdzut in anexa Ia prezenitl contract de finanlare
nerambursabild, in conformitate cu prevederile Legii nr.35012005;
b) sd realizeze obiectul contractului de finanlare nerambursabrld prevdzut la u1'. 3 in condiliile
prevdzute de Formularul de finantare, anexd la prezentul contract;
c) sd asigure contribulia proprie qi atras6, aqa cum sunt acestea prevdzute in Formularul de finanfare,
anexd la prezentul contract qi la Ar1. 5 alin. (2) qi (3);
d) sa menlioneze explicit (in mass-media ;i pe toate tipurile de materiale informative Ei in toate
comunicdrile realizate in cadrul sau in legdturd cu proiectul): ,,Proiect de tineret finanlat de
MTS/DJST/DSTMB";
e) sd informeze MTS/DJST/DSTMB cu privire la toate modificdrile produse ?n derularea proiectului,
cu minimum 5 zile inainte de date producerii acestora;
f) sd intocmeascd raporl de implementare Ei cerere de decont, sd prezinte CD/DVDruSB cu imagini
din timpul deruldrii proiectului a;a cum se prevede in Ordinul ministrului tineretului qi sportului
nr.....,........... pentru aprobarea Metodologiei pentru concursuri;
g) sd prezinte raportul de implementare gi documentele justificative de cheltuieli, legal intocmite,
pentru capitolele de cheltuieli prevdzute la Art. 5, in termen de 10 zile calendaristice de la incheierea
proiectului de tineret. Sd facd orice completare solicitatd la raportul de implementare sau la
documentele justificative de cheltuieli in termen de 3 zIIe de la solicitare.
h) sdprezinte documentele justificative de efectuare apl61ii, in cel mult 10 zile lucr[toare de ladata
primirii banilor, a$a cum se prevede ?n Ordinul ministrului tineretului qi spor"tului nr. ........
pentru aprobarea Metodolo giei pentru concursuri.
Art. 8. MODIFTCAREA $r INCETAREA CONTRACTULUT
(1) Prezentul contract de finanlare nerambusabild poate fi modificat doar prin Act adilional semnat de
ambele pirli, orice altd formd fiind nu15. Prin act adilional nu poate fi modificatd valoarea totald a
bugetului proiectului qi nu poate fi diminuatd valoarea indicatorilor menfionatd in Fomularul de
finanlare, anexd la prezentul contract.
(2)Prezentul contract de hnanlare nerambursabila poate inceta in urmdtoarele cazuri:
a) prin ajungerea la termen;
b) prin stabilirea acestui lucru d.Q comun acord intre parfi - cu menlionarea in scris a datei incetdrii;
c) in cazul in care una dintre parli nu-Ei respect[ obligaliile asumate prin contractul de finanlare
nerambursabll1., cealaltd. pafte, printr-o notificare scrisd poate rezilia contractul, rezilierea producdnd
efecte de plin drept.
Art 9. LITIGII
:: : ,' ',, i
(1) Litigiile ce pot apdrea ca urrnare a aplicdrii Ei interpretdrii prevederilor prezentului contract de

,

finan}arenerambursabil[sevorso1u!ionapeca1eamiabild.i|:

(2) In cazul in care nu este posibild rezolvarea litigiilor pe cale amiabild, pa4ile se vor adresa :

instanlelorjudecltoregticompetente.

r:,

.
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Art.

10.

DISPOZITII FINALE

(1) Curtea de Conturi exercitd controlul financiar asupra deruldrii activitdlii nonprofit finanlate din
fondurile publice.
(2) Prezentul contract de finanlare nerambursabild reprezintd voinla pdrlilor qi inldturd orice altd
inlelegere verbald intre acestea, anterioara incheierii lui.
(3) Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cdte unul pentru fiecare parte.

MINISTERUL

TINERETULUI

ASOCIATIA

$r

SPORTULUI/ DJST/ DSTMB
Nume, prenume reprezentant legal

Nume, prenume reprezentant legal

Semndtura

Semnitura

Data

Data

Anexa nr. 6la Metodologia pentru Concursul nafional/local de proiecte de tineret qi pentru Concursul nafional de proiecte studenfeqti
Antet Beneficiar -

CERERE DE DECONT DE CHELTUIELI
ADRESA DE iNAINTARE

Nr.

Citre

din

:

MTS /DJST/ DSTMB
Vd inaintdm alSturat decontul de cheltuieli/decontul pafiiaI de cheltuieli al proiectului de tineret/stu-

denlesc .......,cares-adesfiquratin localitatea.... .....,inperioada ..,invaloare
de ....
. lei, reprezentdnd finanlarea nerambursabila de la MTS/DJSTIDSTMB qi contribuliaBeneficiarului inbazacontractuluinr........ din.
conformdocumentelorjustificative de cheltuieli anexate:
Con trr

Nr.

aMIS/DJS /DS IMB:
Tip, nr. /data document

Emitent

Denumire cheltuieli

Valoare

Denumire cheltuieli

Valoare

crt.

Contri
Nr.
crt.

la sohcrtantului si /sau parteneri

Tip, nr. /data document

r
Emitent

Decontul mai cuprinde:
Se vor preciza toate documentele care sunt anexate lu decont (de exemplu, raport de implementare,
|rtIR, lista participanli, CD/ DVD imagini etc.)
".-:']"',., ':
,,

...
'.,'.
llli, -" t'

Data qi semnitura
reprezentantului legal al Beneficiarului

)''
l.il
i
1l

;

Semnitura contabilului/directorului economic
24

/managerului financiar al proiectului
Anexa nr.7 la la Metodologia pentru Concursul nafional/local de proiecte de tineret qi pentru
Concursul nafional de proiecte studen{eqti

-

Antet beneficiar -

Numdr de inregistrare

din:

:

I

I

RAPORT DE IMPLEMENTARE

Titlul proiectului

Locul qi

perioada

de

desfi;urare
Organizator
Parteneri
Particip anf ilb enefi ciari

Total cheltuieli

Suma decontati

din

bugetul

MTS/ DJST/ DSTMB
Suma reprezentflnd contribufie
proprie qi sau atrasi

Concordan{a intre obiectivele
propuse qi rezultatele ob{inute

Descrierea

activititilor reali-

zate

Promovarea proiectului

qi

a

fiinan{atorului

Se vor ata;a fn mod obligatoriu copii dupd materialele (
articole tn presa scrisii Si/sau on-line, comunicate de presd,
tipdrituri, promolionale, in situalia in care aceasta s-a realizat
fn cadrul unor emisiuni radio sau televizate, se vor preciza
postul, data ;i emisiunea iar pentru afiSe se va preciza locul
afi;drii) prin care aceasta s-a realizat

Probleme/obstacole in
desfiqurarea proiectului,
sugestii

Concluzii, mentiuni

Lista
atasate

documente, materidle

CD/ DVD/ USB cu imagini din timpul deruldrii proiectului de
tineret/ studenlesc. Se vor prezenta imagini din care sd reiasd
numdrul total de participanli, implicarea acestora in activiIdlile proiectului, iocayia-in,orni durQd;oarir (ex; spqliuf: 'de
se desfd;oard activitdlile, spatiul de cazare Si de servire a,
mesei), pentru tipdrituri/ promo{ionale imagini cu toate acestea
inainlea dislrihuirii. precum .ii alte imagini:,'considerate
sugestive, din timpul deruldrii proiectului.
\' '
.
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Reprezentant legal

beneficiar

Numele

prenumele:

S1

Semndtura:

$tampila:

Anexa 7.ala Metodologia pentru Concursul na{ional/local de proiecte de tineret
cursul nafional de proiecte studen{eqti

;i pentru Con-

- Antet beneficiar -

TITLUL PROIECTULUI......
LISTA DE INDICATORI (va fi anexat in format Excel Ei va avea urmdtoarea structurd)
Beneficiarul va completa lista cu indicatorii suplimentari propu;i

Indicatori standard

Valoare
preconizatil

Valoare

finali

de

proiect.

/ nereali(fa{n de

ComenSursi
de veri- tariu / explica{ie in
valoarea preconi- ficare
caz de nezatil in cererea de

Realizat

zat

realtzare

finanfare)
Numdr de tineri care benefi,ciazd de implementarea proiectului

Numdrul de lucrdtori de
tineret/persoane care lucreazd direct cu tinerii
care beneficiazd de rmplementarea proiectului

Numdr de studenli

care

benefi,ciazd, de implementarea proiectului

Numdr de voluntan tm-

plicali in implementarea
proiectului

Numdrul de activitdli

de

tineret de educafie/formare

Numdrul de activitdli de
tineret cultural-artistice
Numdr de acliuni de comunicare
Numdr de pafteneriate re-

alizate pentru

desfdEude

rarea activitAlilor
tineret

Indicatori suplimentari
2:,

Anexa nr. 8la Metodologia pentru Concursul nafionaVlocal de proiecte de tineret gi pentru Concursul nafional de proiecte studen{eqti
- Antet beneficiar -

TITLUL PROIECTULUI
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
Subsemnata/

Subsemnatul,

,

localitatea

CU

,

BI

sectorul
apartament

bloc_,

ff.

--, ,

domiciliat in
, strada

judelul/

in calitate

CNP

de

identificat prin
reptezentant al

in

proiectul
declar sub rdspundere
penald cd datele Ei actele fumrzate MTS/DJST/DSTMB sunt autentice. astfel:
1. Procedurile pentru cumpdrarea direct[
Ei sau atribuirea contractului de achizilie publica s-au desfdEurat
in conformitate cu prevederile legale in vigoare cu privire la achrzilrile publice.
2. Planul de activitdli, bugetul stabilit qi contribulia partenerilor la realizarea proiectului au fost ?n conformitate cu documentele ?ncheiate.
a
-l- Participanlii care se regdsesc in lista prezentatd la decont au beneficiat de serviciile prevdzute in contractul de finanlare.
4. Nu existd alte elemente referitoare la proiect pe care finanlatorul ar fi trebuit sd le cunoasc[ qi nu au
fost comunicate de cdtre solicitantul finanla4i,
)

Data Ei semndtura
reprezentantului legal al

beneJicinrului

" :' r'.

',

,

:,
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Anexa nr. 9 la Metodologia pentru Concursul na{ional/local de proiecte de tineret;i pentru Concursul nafional de proiecte studen{eqti
- Antet beneficiar -

LISTA DE PARTICIPANTI
Proiectul de tineret/studentesc
Localitatea
Perioada

Asocia{ia
Numele qi pre- fundafia/
numele
institufia

Seria
numirul CI

;i

Seria Ei numlrul
Carnet de studenti

' Doar pentru proiectele studenJeqti,
D atu ;

i s emn

dt ur a

reprezentantului legal al

B eneJiciar

ului

Anexa nr. 10 la Metodologia pentru Concursul nafional/local de proiecte de tineret qi
pentru Concursul national de proiecte studen{eqti
- Antet beneficiar

-

Diagrama de cazarei

Proiectul de tineret/studentesc
Perioada
Locul de desfiqurare
Unitatea prestatoare de servicii

Nr.
Crt.

Nr.
camerei

Numele qi prenumele
participantului

Tariflzi Nr. Zile

Valoare
serviciu

tPrezentaline loc de proces verbal
de recep{ie a procesului verbal prestat. Semnarea ei de cdtre
responsabilul de proiect certificd faptul cd serviciul a fost prestat in condiliile solicitate
Data qi semnltura reprezentantului legal al Beneficiarului........... ...........,...,,';.:.,
Unitatea prestatoare de servicii
Data gi semnitura

,

. ;'

ut,t.,

:',i

i,'.

!

1,

i'
;,
r

\,!l '....
a

,

"

,
:.. .. , , ,,
.,,
t."^'

.,..l

_.,.1

,:.

.,
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Anexa nr. 11 la Metodologia pentru Concursul nafionaVlocal de proiecte de tineret qi pentru Concursul na{ional de proiecte studen{eqti
- Antet beneficiar PONTAJ DE MASA1

Denumire proiect
Perioada
Locul de desfiqurare
Unitatea prestatoare de servicii
Nr.
Crt,

Nume
Prenume

ZIUA

M
D

..

ZTUA..

D C M
D

ZIUA..

ZIUA

Seria

ZTTJA..

..

qi Semnbtur

numdrul
CI

D C M
D

D C M
D

D

C

M

D C

a

participanlilor

D

Data qi semndtura repreT,entantului legal al Beneficiarului
Unitatea prestatoare de servicii
Data Ei semnitura-

Anexa 12 la Metodologia pentru Concursul nationaVlocal de proiecte de tineret qi pentru
Concursul nafional de proiecte studenfeqti
- Antet beneficiar -

TABEL
cu participan{ii care au beneficiat de contravaloarea transportului

Proiectul de tineret/studentesc
Localitatea
Perioada

Nr.
crt.

Seria bilet/
bon fiscal

Numele qi pre- Ruta
numele

Semnltura

Suma

combustibil

D atu ; i s emndtur a

reprepntuntalui

le gal

al B eneficiar ului

it

't

'

.:

tnarea lui de cdtie responsabilul de

proiect cerificd faptul c[ serviciul a fost prestat in conditiile solicitate.
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