Anul 171 (XV) Ñ Nr. 103

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Miercuri, 19 februarie 2003

SUMAR

Nr.

49.

Pagina
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor
subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã, precum ºi altor organizaþii neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care iniþiazã ºi
organizeazã programe ºi proiecte culturale ..........

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
162/2002. Ñ Ordin al secretarului de stat al
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap pentru aprobarea Normelor privind
desfãºurarea activitãþii de informare ºi consiliere
pentru persoanele cu handicap ..............................
645/555/2002. Ñ Ordin al ministrului industriei ºi resurselor ºi al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale
privind aprobarea numãrului maxim de salariaþi ai
agenþilor economici din industria de apãrare care

HOTÃRÂRI

ALE

1Ð12

Nr.

Pagina
beneficiazã de prevederile art. 124 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 95/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare .............................

14Ð15

2.027/2002. Ñ Ordin al ministrului lucrãrilor publice,
transporturilor ºi locuinþei pentru aprobarea
Reglementãrii aeronautice civile române RACRÑ
AUU/Aeronave ultrauºoare ......................................

15

45.

13Ð14

Ñ Ordin al ministrului industriei ºi resurselor privind aprobarea Normelor de prevenire ºi stingere
a incendiilor specifice activitãþilor din sectoarele
industriei lemnului, ediþia 2002 ...............................
«
Lista cuprinzând asociaþiile ºi fundaþiile române cu personalitate juridicã, care înfiinþeazã ºi administreazã
unitãþi de asistenþã socialã ce beneficiazã de subvenþii în anul 2003 ..................................................

GUVERNULUI

16

16

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenþii
asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã, precum ºi altor organizaþii
neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care iniþiazã ºi organizeazã programe ºi proiecte culturale
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 21 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunãtãþirea
sistemului de finanþare a programelor ºi proiectelor culturale, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 245/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenþii asociaþiilor ºi
fundaþiilor române cu personalitate juridicã, precum ºi altor
organizaþii neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care iniþiazã

ºi organizeazã programe ºi proiecte culturale, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi
locale implicate în alocarea de subvenþii asociaþiilor ºi
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fundaþiilor române cu personalitate juridicã, precum ºi altor
organizaþii neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care

iniþiazã ºi organizeazã programe ºi proiecte culturale, vor
duce la îndeplinire dispoziþiile prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 16 ianuarie 2003.
Nr. 49.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor române
cu personalitate juridicã, precum ºi altor organizaþii neguvernamentale fãrã scop lucrativ,
care iniþiazã ºi organizeazã programe ºi proiecte culturale
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Asociaþiile ºi fundaþiile române cu personalitate juridicã, precum ºi alte organizaþii neguvernamentale
fãrã scop lucrativ, care iniþiazã ºi organizeazã programe ºi
proiecte culturale, pot primi subvenþii de la bugetul de stat
sau, dupã caz, de la bugetele locale. Subvenþiile se utilizeazã în exclusivitate pentru acoperirea parþialã sau integralã a cheltuielilor aferente acestor programe ºi proiecte
culturale, diferite de cele ce constituie obligaþii ori programe
minimale ale unor ministere ºi altor organe centrale sau
locale ori ale instituþiilor din subordinea acestora.
(2) Programele sau proiectele culturale pot fi cofinanþate
astfel:
a) de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii ºi
Cultelor, cele care sunt de interes zonal, naþional sau
internaþional;
b) de la bugetele locale, prin consiliile judeþene ºi
Consiliul General al Municipiului Bucureºti sau prin consiliile locale, cele care sunt de interes zonal sau local.
(3) Subvenþiile acordate se utilizeazã de cãtre asociaþii,
fundaþii, precum ºi de alte organizaþii neguvernamentale
numai pentru programele ºi proiectele culturale iniþiate ºi
organizate de acestea, în completarea veniturilor proprii ºi
a celor primite sub formã de donaþii sau sponsorizãri.
Art. 2. Ñ Subvenþiile se acordã, pentru finanþarea integralã sau parþialã a unui program ori proiect, în baza unui
contract încheiat între Ministerul Culturii ºi Cultelor sau consiliul judeþean, Consiliul General al Municipiului Bucureºti,
respectiv consiliul local, ºi asociaþia, fundaþia sau organizaþia neguvernamentalã selecþionatã pe baza criteriilor
prevãzute la art. 9 alin. (1).
Art. 3. Ñ (1) Subvenþia se acordã în tranºe aferente
realizãrii programului sau proiectului cultural, potrivit contractului prevãzut în anexa nr. 3.
(2) Subvenþia pentru o tranºã aferentã unei etape
urmãtoare a programului sau proiectului cultural se acordã
numai dupã justificarea utilizãrii tranºei anterioare.
Art. 4. Ñ Disponibilitãþile provenite din alocaþiile bugetare destinate finanþãrii proiectelor ºi programelor culturale,
rãmase la finele exerciþiului bugetar în conturile structurilor
de implementare, se reporteazã în anul urmãtor pentru a fi

folosite pentru finanþarea în continuare a proiectelor ºi programelor culturale.
Art. 5. Ñ Controlul asupra desfãºurãrii programelor ºi
proiectelor culturale finanþate din bugetul Ministerului Culturii
ºi Cultelor se exercitã de cãtre organele abilitate din minister, iar asupra celor finanþate de la bugetele locale, de
cãtre organele abilitate de consiliile judeþene, Consiliul
General al Municipiului Bucureºti sau de consiliile locale,
precum ºi de alte organe de control abilitate de lege.
Art. 6. Ñ Programele ºi proiectele culturale vor fi
selecþionate pentru finanþare în cadrul limitelor de fonduri
aprobate anual ordonatorilor principali de credite cu aceastã
destinaþie.
CAPITOLUL II
Procedura de solicitare a subvenþiei
Art. 7. Ñ (1) Documentaþiile de solicitare a subvenþiei
se înainteazã, în pachet închis, la direcþiile pentru culturã,
culte ºi patrimoniul cultural naþional judeþene sau a municipiului Bucureºti în a cãror razã îºi au sediul fundaþiile, asociaþiile sau organizaþiile neguvernamentale fãrã scop
lucrativ, care iniþiazã programe ºi proiecte culturale, sau,
dupã caz, la registratura consiliului judeþean, a Consiliului
General al Municipiului Bucureºti, respectiv a consiliului
local.
(2) În vederea organizãrii competiþiei de selecþionare,
pentru a primi finanþare, documentaþiile prevãzute la
alin. (1) se depun în termen de 90 de zile de la data
aprobãrii legii bugetului de stat.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaþii
excepþionale, fundaþiile, asociaþiile, precum ºi organizaþiile
neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care iniþiazã programe
sau proiecte culturale de importanþã naþionalã ºi
internaþionalã, care urmãresc promovarea valorilor culturii
româneºti peste hotare ºi contribuie la dezvoltarea relaþiilor
culturale internaþionale ale României, pot depune documentaþiile peste termenul de 90 de zile, cu aprobarea
ministrului culturii ºi cultelor.
Art. 8. Ñ Documentaþia solicitanþilor va conþine urmãtoarele:
a) formularul de solicitare a subvenþiei, prevãzut în
anexa nr. 1, precum ºi bugetul de venituri ºi cheltuieli al
programului/proiectului cultural, prevãzut în anexa nr. 2,
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care se completeazã, obligatoriu, prin dactilografiere, în trei
exemplare;
b) documentaþia privind fundamentarea devizului general
al programului sau proiectului cultural propus;
c) dovada existenþei surselor de finanþare proprii sau
oferite de terþi:
Ñ scrisori de intenþie;
Ñ contracte de sponsorizare;
Ñ alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor
terþi;
d) raport privind activitatea solicitantului în ultimii 3 ani
calendaristici;
e) hotãrâre a consiliului director al asociaþiei, fundaþiei
sau organizaþiei neguvernamentale fãrã scop lucrativ solicitante, din care sã reiasã cã organizaþia nu are obligaþii
restante cãtre alte persoane fizice sau juridice ori bunuri
urmãrite în vederea executãrii silite;
f) actul constitutiv, statutul ºi actele doveditoare ale
sediului ºi patrimoniului iniþial ale organizaþiei solicitante,
precum ºi actele adiþionale, dupã caz;
g) certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale
dobândirii personalitãþii juridice;
h) situaþiile financiare anuale la data de 31 decembrie a
anului precedent, înregistrate la direcþia generalã a
finanþelor publice judeþeanã, respectiv la administraþiile
finanþelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureºti;
i) ultimul extras de cont bancar;
j) certificatul de înregistrare fiscalã;
k) dovada activului patrimonial la data solicitãrii subvenþiei;
l) actele din care sã rezulte titlul cu care sunt folosite
spaþiile, în cazul în care programele sau proiectele culturale nu se organizeazã la sediul solicitantului;
m) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu
consiliile judeþene, Consiliul General al Municipiului
Bucureºti, consiliile locale, cu organizaþiile guvernamentale
ºi neguvernamentale, dacã este cazul;
n) alte documente relevante privind activitatea semnificativã a asociaþiei, fundaþiei sau organizaþiei neguvernamentale fãrã scop lucrativ, dupã caz.
CAPITOLUL III
Criteriile de acordare a subvenþiilor asociaþiilor,
fundaþiilor sau organizaþiilor neguvernamentale
fãrã scop lucrativ, evaluate ºi selecþionate
Art. 9. Ñ (1) Toate solicitãrile primite vor fi examinate.
Dintre acestea vor fi supuse evaluãrii numai solicitãrile care
întrunesc urmãtoarele criterii de selecþionare:
a) documentaþia care însoþeºte cererea conþine toate
elementele prevãzute de art. 8;
b) programele ºi proiectele sunt din domeniul cultural;
c) prezentarea succintã a modului în care programul
sau proiectul va atinge obiectivul ales;
d) programele ºi proiectele culturale sunt altele decât
obligaþiile ori programele minimale care urmeazã sã fie
aprobate anual de ordonatorii principali de credite pentru
activitãþile proprii ºi pentru cele organizate de instituþiile din
subordinea acestora;
e) justificarea programului sau proiectului cultural în
raport cu necesitãþile, prioritãþile ºi strategia organului administraþiei publice centrale sau locale care acordã subvenþia;
f) capacitatea organizatoricã ºi funcþionalã a asociaþiei,
fundaþiei sau organizaþiei neguvernamentale fãrã scop
lucrativ, doveditã prin:
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Ñ experienþa în domeniul administrãrii programelor ºi
proiectelor culturale;
Ñ cãile ºi modalitãþile de identificare a beneficiarilor;
Ñ calitatea serviciilor culturale acordate sau a
activitãþilor culturale organizate;
Ñ capacitatea resurselor umane de a asigura
desfãºurarea programului sau proiectului cultural la nivelul
propus;
Ñ experienþã de colaborare, parteneriat cu autoritãþile
publice, cu alte organizaþii guvernamentale ºi neguvernamentale din þarã ºi din strãinãtate, dupã caz.
(2) Toate cererile selecþionate în urma trierii sunt
supuse evaluãrii pe baza urmãtorului punctaj de evaluare:
criteriu
pondere (%)
Ñ consistenþã tehnicã
15
Ñ soliditate financiarã
15
Ñ rezultate aºteptate
10
Ñ capacitate de realizare
20
Ñ participarea pãrþilor
15
Ñ durabilitatea programului sau
proiectului cultural
25
Art. 10. Ñ Nu sunt selecþionate asociaþiile, fundaþiile
sau organizaþiile neguvernamentale aflate în una dintre
urmãtoarele situaþii:
a) documentaþia prezentatã este incompletã ºi nu respectã prevederile art. 7 ºi 8;
b) au conturile bancare blocate;
c) nu au respectat un contract de finanþare anterior;
d) au prezentat declaraþii inexacte la o participare anterioarã.
CAPITOLUL IV
Organizarea ºi funcþionarea comisiei de evaluare
ºi selecþionare
Art. 11. Ñ (1) Evaluarea ºi selecþionarea asociaþiilor,
fundaþiilor sau organizaþiilor neguvernamentale fãrã scop
lucrativ, în baza criteriilor prevãzute la art. 9, se fac de
cãtre o comisie de evaluare ºi selecþionare.
(2) Comisia de evaluare ºi selecþionare a asociaþiilor,
fundaþiilor sau organizaþiilor neguvernamentale fãrã scop
lucrativ, care pot primi subvenþii de la bugetul de stat, se
organizeazã în cadrul Ministerului Culturii ºi Cultelor, prin
ordin al ministrului culturii ºi cultelor.
(3) Comisia de evaluare ºi selecþionare a asociaþiilor,
fundaþiilor sau organizaþiilor neguvernamentale fãrã scop
lucrativ, care pot primi subvenþii de la bugetele locale, se
organizeazã prin hotãrâre a consiliului judeþean, a
Consiliului General al Municipiului Bucureºti sau a consiliului local.
Art. 12. Ñ (1) Comisia de evaluare ºi selecþionare trebuie sã fie formatã din minimum 5 persoane.
(2) ªedinþele sunt conduse de un preºedinte, ales dintre
membrii comisiei prin vot deschis.
(3) Preºedintele va desemna dintre membrii comisiei,
dupã consultarea prealabilã a acestora, secretarul comisiei.
(4) Fiecare membru al comisiei va semna o declaraþie
de imparþialitate, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 5.
(5) Comisia hotãrãºte prin votul majoritãþii membrilor.
CAPITOLUL V
Procedura evaluãrii ºi a selecþionãrii
Art. 13. Ñ (1) Dacã documentaþiile primite de cãtre
direcþiile pentru culturã, culte ºi patrimoniul cultural naþional
judeþene ºi a municipiului Bucureºti conþin toate elementele
prevãzute la art. 8, acestea se transmit, în termen de
10 zile, direcþiei de specialitate din cadrul Ministerului
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Culturii ºi Cultelor, în funcþie de tematica programelor sau
proiectelor culturale.
(2) Documentaþiile incomplete vor fi returnate persoanelor juridice care le-au depus, în vederea completãrii.
Art. 14. Ñ (1) Documentaþia de solicitare a subvenþiilor
este analizatã de cãtre membrii comisiei de evaluare ºi
selecþionare ºi va fi notatã potrivit prevederilor art. 9
alin. (2).
(2) Pentru fiecare solicitare de subvenþionare comisia de
evaluare ºi selecþionare întocmeºte un raport de oportunitate.
(3) Comisia de evaluare ºi selecþionare înainteazã documentele privind asociaþiile, fundaþiile sau organizaþiile neguvernamentale fãrã scop lucrativ selecþionate direcþiei de
specialitate din cadrul Ministerului Culturii ºi Cultelor, în
funcþie de tematica programului ori proiectului cultural, sau,
dupã caz, consiliului judeþean, Consiliului General al
Municipiului Bucureºti ori consiliului local.
(4) Direcþia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii
ºi Cultelor întocmeºte o notã de prezentare ºi propunerile,
care vor fi avizate de cãtre Direcþia buget, finanþe, dezvoltare, avizare ºi aprobate prin ordin al ministrului culturii ºi
cultelor.
(5) La nivelul consiliului judeþean, al Consiliului General
al Municipiului Bucureºti sau al consiliului local nota de
prezentare ºi propunerile vor fi aprobate de cãtre ordonatorul principal de credite.
(6) În termen de 15 zile de la data încheierii lucrãrilor
comisia de evaluare ºi selecþionare anunþã, în scris, asociaþiilor, fundaþiilor sau organizaþiilor neguvernamentale fãrã
scop lucrativ selecþionate rezultatul selecþiei, precum ºi fondurile propuse a fi alocate.
CAPITOLUL VI
Încheierea contractului
Art. 15. Ñ (1) Contractul se încheie între Ministerul
Culturii ºi Cultelor sau, dupã caz, consiliul judeþean,
Consiliul General al Municipiului Bucureºti ori consiliul local
ºi asociaþia, fundaþia sau organizaþia neguvernamentalã fãrã
scop lucrativ selecþionatã.
(2) La contract se vor anexa formularul de solicitare a
subvenþiei, prevãzut în anexa nr. 1, precum ºi bugetul de
venituri ºi cheltuieli al programului/proiectului cultural,
prevãzut în anexa nr. 2, completate potrivit art. 8 lit. a).

(3) Dacã în termen de 30 de zile de la data comunicãrii rezultatului selecþiei o asociaþie, fundaþie sau organizaþie neguvernamentalã nu se prezintã pentru încheierea
contractului de finanþare, se considerã cã oferta ordonatorului principal de credite nu a fost acceptatã, iar proiectele
în cauzã se eliminã de la finanþare, locurile acestora fiind
preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescãtoare a
punctajului.
CAPITOLUL VII
Alocarea subvenþiei
Art. 16. Ñ Ministrul culturii ºi cultelor sau, dupã caz,
ordonatorul principal de credite judeþean ori local dispune
efectuarea plãþii cãtre asociaþie, fundaþie sau organizaþia
neguvernamentalã fãrã scop lucrativ, prin virament în contul
bancar al acesteia.
Art. 17. Ñ (1) Asociaþiile, fundaþiile sau organizaþiile
neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care au primit subvenþii în condiþiile Ordonanþei Guvernului nr. 51/1998 privind
îmbunãtãþirea sistemului de finanþare a programelor ºi proiectelor culturale, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 245/2001, au obligaþia sã întocmeascã ºi sã
transmitã organului de la care au primit subvenþia, la termenele ºi în condiþiile stabilite prin dispoziþiile legale în
vigoare, un cont de execuþie privind modul de utilizare a
subvenþiei.
(2) Asociaþiile, fundaþiile sau organizaþiile neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care au primit subvenþii, au obligaþia
sã prezinte organului de la care au primit subvenþia o
raportare intermediarã ºi finalã, potrivit modelului prezentat
în anexa nr. 4.
Art. 18. Ñ (1) În cazul rezilierii contractului ca urmare a
neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul subvenþiei
este obligat sã returneze ordonatorului principal de credite
sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare
ale acestuia, în vederea finanþãrii altor programe ºi proiecte
culturale.
(2) Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii subvenþiilor datoreazã dobânzi ºi penalitãþi de întârziere, conform legislaþiei privind colectarea
creanþelor bugetare, care sunt venituri ale bugetului de stat
sau, dupã caz, ale bugetelor locale.
Art. 19. Ñ Anexele nr. 1Ñ5 fac parte integrantã din
prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
FORMULAR

de solicitare a subvenþiilor în temeiul Ordonanþei Guvernului nr. 51/1998
privind îmbunãtãþirea sistemului de finanþare a programelor ºi proiectelor culturale,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 245/2001
I. Date despre asociaþie/fundaþie/organizaþie
1. Denumirea ºi sediul:
Asociaþia/Fundaþia/Organizaþia ..................................................., localitatea ..............................,
str. .......................................... nr. ............, sectorul/judeþul ....................., codul poºtal ..................,
telefon ....................., fax .....................
2. Numãrul ºi data înscrierii legale:
Dosarul nr. .....................
Sentinþa civilã nr. ..................... din data de ....................., eliberatã de ................................
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3. Structura de conducere a asociaþiei/fundaþiei/organizaþiei:
a) Date personale ale preºedintelui:
Numele .................................. prenumele ......................................, data naºterii .....................,
actul de identitate ....................................... seria ..................... nr. ....................., codul numeric personal ....................., profesia ....................., funcþia ....................., locul de muncã .....................,
domiciliul: localitatea ....................., str. ..................... nr. ....................., sectorul/judeþul .....................,
codul poºtal .....................;
b) Date personale ale responsabilului financiar:
Numele ............................. prenumele ........................., data naºterii ....................., actul de
identitate ..................... seria ....................., nr. ....................., codul numeric personal .....................,
profesia ....................., funcþia ....................., locul de muncã ........................................., domiciliul:
localitatea ....................., str. ..................... nr. ....................., sectorul/judeþul ....................., codul
poºtal .....................
4. Membrii asociaþiei/fundaþiei/organizaþiei, respectiv personalul acesteia:
Numãrul total .................................................................................................................................,
din care:
Ñ salariaþi ...................................................................................................................................;
Ñ colaboratori ...........................................................................................................................;
Ñ voluntari ...................................................................................................................................
5. Filialele/sucursalale asociaþiei/fundaþiei/organziaþiei:
........................................................................................................................................................
(Precizaþi dacã asociaþia/fundaþia/organizaþia are filiale, temeiul juridic în baza cãruia au fost înfiinþate acestea,
numãrul total de filiale, denumirea, adresa, numele persoanei care o conduce.)

6. Specificaþi obiectivele asociaþiei/fundaþiei/organizaþiei în domeniul cultural, în conformitate
cu statutul:
........................................................................................................................................................
7. Codul fiscal nr. ..................... din data de ....................., emis de .....................
8. Numãrul contului bancar ............................, deschis la banca .............................................
sucursala/filiala/agenþia .....................
Numele persoanelor cu drept de semnãturã:
.............................................................................................................................................................
9. Bugetul anual de venituri ºi cheltuieli al asociaþiei/fundaþiei/organizaþiei, pe durata ultimilor
3 ani financiari:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
10. Patrimoniul de care dispune asociaþia/fundaþia/organizaþia (mijloace fixe, dotãri, echipamente, imobile): ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
II. Experienþa asociaþiei/fundaþiei/organizaþiei în domeniul cultural
1. Experienþa anterioarã în domeniul cultural:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(Menþionaþi, dupã caz: DA sau NU. Dacã DA, precizaþi programele ºi proiectele culturale desfãºurate în anul calendaristic precedent ºi în anul curent, precum ºi grupul-þintã, dimensiunea acestuia.)

2. Asociaþia/fundaþia/organizaþia desfãºoarã programe ºi proiecte culturale:
Ñ la nivel local
DA/NU
(Dacã DA, precizaþi localitatea.)
Ñ la nivel de judeþ/judeþe
DA/NU
(Dacã DA, precizaþi judeþul/judeþele.)
Ñ la nivel zonal, naþional
DA/NU
(Dacã DA, precizaþi care sunt aceste programe sau proiecte ºi datele privind anvergura
naþionalã a acestora.)
Ñ la nivel internaþional
DA/NU
(Dacã DA, precizaþi care sunt aceste programe sau proiecte ºi partenerii internaþionali
implicaþi în organizarea acestora.)
3. Serviciile oferite sunt contra cost:
DA/NU
(Dacã DA, specificaþi metodologia de stabilire a preþului.)
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4. Modalitãþile de selecþionare a beneficiarilor:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. Calificarea personalului angajat în organizarea proiectului sau programului cultural:
Numãrul persoanelor:
cu studii superioare ..............., cu studii medii ..............., cu alte forme de calificare ..............
6. A mai primit asociaþia/fundaþia/organizaþia sprijin financiar din partea altor
organizaþii/instituþii pentru programe ºi proiecte culturale pânã în prezent?
DA/NU
(Dacã DA, vã rugãm sã precizaþi, în ordinea importanþei, programele/proiectele relevante,
indicând urmãtoarele elemente pentru fiecare.)
Titlul programului/proiectului ..........................................................................................................
Anul ................................................................................................................................................
Organizaþia/instituþia care v-a sprijinit .........................................................................................
Suma acordatã ..................... sau, respectiv, tipul sprijinului acordat ..........................................
Descrieþi pe scurt programul/proiectul ..........................................................................................
Parteneri în program/proiect .......................................................................................................
Denumiþi o persoanã care poate da referinþe despre program/proiect ....................................
III. Date tehnice privind programul sau proiectul cultural pentru care se solicitã subvenþia
În cazul în care se solicitã subvenþii pentru mai multe programe sau proiecte culturale, prezenta secþiune a formularului se va completa pentru fiecare program/proiect.
1. Tipul de program/proiect
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Localitatea/localitãþile în care se deruleazã programul/proiectul:
............................................................................................................................................................
3. Oportunitatea programului/proiectului în raport cu prioritãþile comunitãþii:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(Precizaþi temeiul iniþiativei ºi necesitãþile la nivel local, zonal, naþional sau internaþional cãrora le rãspunde programul/proiectul propus.)

4. Beneficiari
a) Beneficiarii sunt rezidenþi în: ......................................................................................................
(Precizaþi localitatea/localitãþile.)

b) Grupul-þintã:
Ñ vârsta medie;
Ñ numãrul de persoane;
Ñ modalitãþile de selecþionare a beneficiarilor
5. Durata în timp:
a) În cazul programelor:
Ñ Se deruleazã din data de .............................. pânã în data de ...................................... .
Ñ Urmeazã sã se deruleze din data de ........................... pânã în data de .......................... .
b) În cazul proiectelor:
Ñ din data de ..................... pânã în data de .....................
6. Descrierea programului/proiectului:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. Resurse umane implicate în organizarea programului/proiectului:
¥ Numãrul total ....................., din care:
Ñ personal de conducere .........................................................................................................;
Ñ personal de execuþie .............................................................................................................;
Ñ salariaþi .......................................................................................................................................;
Ñ colaboratori .................................................................................................................................;
Ñ voluntari .....................................................................................................................................
8. Date privind coordonatorul programului/proiectului:
............................................................................................................................................................
(Dacã este cazul, specificaþi dacã acesta mai are un alt contract de muncã sau o convenþie civilã de prestãri de
servicii, precum ºi locul de muncã.)
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Numele ..................... prenumele ....................., profesia ....................., funcþia .....................,
locul de muncã ....................., domiciliul: localitatea ..................... str. ..................... nr. .....................,
sectorul/judeþul ....................., telefonul de acasã ....................., codul poºtal .................................
9. Patrimoniul asociaþiei/fundaþiei/organizaþiei (numai acea parte a patrimoniului angajatã în
derularea programului/proiectului):
a) patrimoniul mobil ....................................................................................................................;
b) patrimoniul imobil ...................................................................................................................;
(Specificaþi situaþia juridicã ºi tehnicã a acestora, anexând acte doveditoare ºi planuri ale spaþiilor, cu precizarea
utilitãþilor.)

c) alte mijloace fixe din dotare .....................................................................................................
10. Modalitãþi concrete de colaborare ºi parteneriat:
a) parteneri la nivel local, judeþean, naþional:
............................................................................................................................................................
b) parteneri externi:
............................................................................................................................................................
(Precizaþi statutul juridic, precum ºi responsabilitãþile partenerilor. Dacã o altã instituþie/fundaþie/asociaþie/organizaþie
este partener în programul/proiectul dumneavoastrã, este obligatoriu sã prezentaþi statutul acesteia ºi actul de constituire.
Prezentaþi în copie convenþiile de parteneriat stabilite cu partenerii dumneavoastrã.)

11. Criteriile de evaluare a programului/proiectului propus:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
12. Rezultate preconizate:
............................................................................................................................................................
13. Posibilitãþi privind continuarea programului/proiectului dupã încetarea perioadei de subvenþionare:
............................................................................................................................................................
14. Alte surse de finanþare:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(Menþionaþi numele finanþatorilor ºi contribuþia acestora.)

IV. Subvenþia solicitatã de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul judeþean/local:
..................... mii lei.
DECLARAÞIE

Subsemnatul ....................................................., domiciliat în localitatea .............................,
str. .................... nr. ......., bl. ......, ap. ......, sectorul/judeþul ..........................., codul
poºtal..............................., posesor al actului de identitate........................ seria............ nr.............,
codul numeric personal .............................., în calitate de reprezentant al asociaþiei/fundaþiei/organizaþiei ...................., declar cã am luat cunoºtinþã de prevederile Ordonanþei Guvernului
nr. 51/1998 privind îmbunãtãþirea sistemului de finanþare a programelor ºi proiectelor culturale,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 245/2001, ale Hotãrârii Guvernului nr. 49/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenþii
asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã, precum ºi altor organizaþii neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care iniþiazã ºi organizeazã programe ºi proiecte culturale.
Declar pe propria rãspundere cã nu mã aflu/persoana juridicã pe care o reprezint nu se
aflã în nici una dintre urmãtoarele situaþii:
a) în incapacitate de platã;
b) cu plãþile/conturile blocate conform unei hotãrâri judecãtoreºti definitive;
c) nu am încãlcat/a încãlcat cu bunã ºtiinþã prevederile unui alt contract finanþat din fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declaraþii false cu privire la situaþia economicã;
e) nu am/are restanþe cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul
asigurãrilor sociale de sãnãtate, bugetele locale sau fondurile speciale;
f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasã, înºelãciune, delapidare, dare sau luare de mitã, mãrturie mincinoasã, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
Cunoscând pedeapsa prevãzutã de art. 292 din Codul penal pentru infracþiunea de fals în
declaraþii, am verificat datele din prezenta declaraþie, care este completã ºi corectã.

Semnãtura,
.....................

Data
..................
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Asociaþia/Fundaþia/Organizaþia neguvernamentalã
................................................................................
Programul/proiectul cultural...................................
Data ºi locul desfãºurãrii......................................
BUGETUL DE VENITURI ªI CHELTUIELI

al programului/proiectului cultural
Ñ mii lei Ñ
Denumirea indicatorilor

Total

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

VENITURI Ñ TOTAL (1+2+3),

din care:
1. Contribuþia beneficiarului
(asociaþiei/fundaþiei/organizaþiei
neguvernamentale) (a+b+c+d),
constând din:
a) contribuþie proprie
b) donaþii (dacã este cazul)
c) sponsorizãri (dacã este cazul)
d) alte surse (se vor nominaliza):
¥ .............................
¥ .............................
¥ .............................
2. Subvenþii primite în temeiul
Ordonanþei Guvernului nr. 51/1998,
aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 245/2001 (a+b):
a) de la bugetul de stat
b) de la bugetul local
3. Dobânzi aferente disponibilitãþilor
în cont provenite din subvenþii
CHELTUIELI Ñ TOTAL,

din care:
1. Fond de premiere pentru participanþi
2. Onorarii cuvenite participanþilor
3. Remuneraþii colaboratori
4. Cheltuieli materiale ºi servicii,
din care:
4.1. cazare, transport ºi masã
pentru participanþi
4.2. manifestãri specifice:
4.2.1. închirieri de spaþii ºi aparaturã
4.2.2. acþiuni promoþionale ºi de
publicitate
4.2.3. tipãrituri
5. Alte cheltuieli (se vor nominaliza):
5.1. ................................
5.2. ...............................
NOTÃ:

Subvenþia care urmeazã sã se acorde nu are în vedere acoperirea cheltuielilor prevãzute la
rubricile: cheltuieli de personal, cheltuieli cu întreþinerea ºi repararea mijloacelor fixe, cheltuieli
administrative, alte cheltuieli proprii beneficiarului de subvenþie.
Preºedintele asociaþiei/fundaþiei/
organizaþiei neguvernamentale,
...........................................................

Responsabilul financiar al asociaþiei/fundaþiei/
organizaþiei neguvernamentale,
.........................................................................

(numele, prenumele ºi semnãtura)

(numele, prenumele ºi semnãtura)

Data ...........................
ªtampila
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
CONTRACT

Nr. .................. din data de ..............................
Încheiat în temeiul art. 21 din Ordonanþa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunãtãþirea sistemului de finanþare a programelor ºi proiectelor culturale, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 245/2001, al art. 2 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 49/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenþii asociaþiilor ºi
fundaþiilor române cu personalitate juridicã, precum ºi altor organizaþii neguvernamentale fãrã scop
lucrativ, care iniþiazã ºi organizeazã programe ºi proiecte culturale, ºi în baza hotãrârii comisiei de
evaluare ºi selecþionare din data de ......................
Între:
Pãrþile contractului
Art. 1. Ñ (1) Ministerul Culturii ºi Cultelor/Consiliul Judeþean/Consiliul General al Municipiului
Bucureºti/Consiliul Local ......................................., cu sediul în localitatea .......................................,
str. ............................ nr. .........., sectorul/judeþul ......................., codul fiscal ......................., cont
virament ............................, deschis la ............................................................., reprezentat de
.................................................., cu funcþia de ........................................, denumit în continuare
finanþator,
ºi
(2) Asociaþia/Fundaþia/Organizaþia......................................................................., cu sediul în
localitatea ................................, str. .................. nr. ..........., bl. ........, sc. ........., et. ....., ap. ......,
sectorul/judeþul .........................., înregistratã în Registrul persoanelor juridice prin Sentinþa civilã
nr. ........ din .............. a Tribunalului ............................., codul fiscal nr. ................. din ................,
având contul nr. ................., deschis la ................................, reprezentatã de ..............................,
cu funcþia de ......................., având calitatea de coordonator de program, ºi .............................,
contabil-ºef/responsabil financiar, denumitã în continuare beneficiar.
Obiectul contractului
Art. 2. Ñ (1) Obiectul contractului îl constituie alocarea sumei de........................... lei
de cãtre finanþator, în vederea realizãrii de cãtre beneficiar a programului/proiectului cultural ............................... .
(2) Eliberarea sumelor cãtre beneficiar se va face în............... tranºe, pe bazã de documente
justificative. Prima tranºã este consideratã avans.
(3) Nivelul avansului, precum ºi al celorlalte tranºe este stabilit dupã cum urmeazã:
Ñ tranºa I (avans)..................................;
Ñ tranºa a II-a.......................................;
Ñ tranºa a III-a..................................... .
(4) La solicitarea urmãtoarei tranºe beneficiarul trebuie sã prezinte finanþatorului un raport
privind stadiul implementãrii programului sau proiectului cultural, din punct de vedere fizic, financiar
ºi al contribuþiei asociaþiei, fundaþiei sau organizaþiei neguvernamentale, ºi documentele adecvate,
justificând utilizarea a cel puþin 75% din tranºa anterioarã. Restul de cel mult 25% se justificã cu
ocazia formulãrii solicitãrii pentru urmãtoarea tranºã.
(5) Cuantumul ultimei tranºe va fi rectificat, dupã caz, în funcþie de nevoile reale identificate,
în vederea finalizãrii programului sau proiectului cultural. Justificarea utilizãrii ultimei tranºe se va
efectua înainte de momentul închiderii programului/proiectului.
(6) Sumele alocate rãmase necheltuite dupã finalizarea programului/proiectului vor fi returnate instituþiei finanþatoare în termen de maximum 30 de zile.
Art. 3. Ñ Suma reprezentând subvenþia alocatã va fi viratã din contul finanþatorului
nr..................., deschis la Direcþia de trezorerie a municipiului Bucureºti/...................................., în
contul beneficiarului nr..........................................., deschis la Banca ..............................................,
filiala............................., potrivit legii.
Durata contractului
Art. 4. Ñ Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsã între data semnãrii acestuia
ºi................................... .
Etapele de derulare a programului/proiectului cultural
Art. 5. Ñ Programul/proiectul cultural prevãzut la art. 2 alin. (1) se va realiza în urmãtoarele
etape:
¥ etapa I:
Ñ în perioada.................................;
Ñ acþiuni derulate...........................;
Ñ cheltuieli din subvenþia alocatã........................ lei;
¥ etapa a II-a:
Ñ în perioada.................................;
Ñ acþiuni derulate...........................;
Ñ cheltuieli din subvenþia alocatã........................ lei;
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¥ etapa a III-a:
Ñ în perioada.................................;
Ñ acþiuni derulate...........................;
Ñ cheltuieli din subvenþia alocatã........................ lei.
Art. 6. Ñ Modul de realizare a fiecãrei etape va fi consemnat într-un formular de raportare
intermediarã completat de reprezentanþii beneficiarului, potrivit anexei nr. 4 la Normele metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu
personalitate juridicã, precum ºi altor organizaþii neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care iniþiazã
ºi organizeazã programe ºi proiecte culturale, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 49/2003.
Drepturile ºi obligaþiile pãrþilor
Art. 7. Ñ Finanþatorul:
Ñ se obligã sã punã la dispoziþia beneficiarului sumele reprezentând subvenþia;
Ñ are dreptul sã solicite beneficiarului rapoarte privind derularea programului/proiectului cultural;
Ñ are dreptul sã modifice cuantumul subvenþiei alocate sau sã rezilieze prezentul contract
dacã beneficiarul comunicã date, informaþii sau înscrisuri false ori eronate, precum ºi în cazul
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzãtoare a obligaþiilor contractuale asumate de cãtre beneficiar.
Art. 8. Ñ Beneficiarul:
Ñ are dreptul sã primeascã sumele reprezentând subvenþia alocatã, în condiþiile prevãzute
în prezentul contract;
Ñ are dreptul sã prelungeascã durata etapelor prevãzutã în prezentul contract, în cazul
efectuãrii cu întârziere a plãþilor de cãtre finanþator, dacã aceastã întârziere genereazã modificãri
substanþiale în procesul desfãºurãrii programului sau proiectului cultural;
Ñ se obligã sã utilizeze subvenþia numai în scopul realizãrii programului/proiectului cultural
prevãzut la art. 2 alin. (1);
Ñ se obligã sã respecte etapele realizãrii programului/proiectului cultural în conformitate cu
prevederile art. 5;
Ñ se obligã sã reflecte corect ºi la zi, în evidenþele sale contabile, toate operaþiunile economico-financiare ale programului/proiectului cultural ºi sã le prezinte finanþatorului ori de câte ori
îi sunt solicitate, pe durata derulãrii contractului;
Ñ se obligã sã întocmeascã exact ºi corect toate documentele justificative privind utilizarea
subvenþiei alocate;
Ñ se obligã sã achiziþioneze echipamentele necesare realizãrii programului/proiectului cultural, în conformitate cu prevederile legale privind regimul achiziþiilor publice;
Ñ se obligã sã specifice, pe durata programului/proiectului cultural, pe afiºe, cataloage, alte
materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, cãrþilor ºi altor bunuri similare, faptul cã acestea au
fost realizate prin subvenþie de la bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor/bugetul local;
Ñ se obligã sã prezinte finanþatorului un raport intermediar de activitate la data/datele
de ÉÉ, completat potrivit formularului din anexa nr. 4 la Normele metodologice privind stabilirea
criteriilor de acordare a unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu personalitate juridicã,
precum ºi altor organizaþii neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care iniþiazã ºi organizeazã programe ºi proiecte culturale, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 49/2003;
Ñ se obligã sã prezinte finanþatorului, în termen de 15 zile de la data încetãrii contractului,
un raport final de activitate, completat potrivit formularului menþionat la paragraful anterior;
Ñ se obligã sã accepte controlul ºi verificãrile organului de control al finanþatorului în
legãturã cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie subvenþia primitã.
Modificarea, rezilierea ºi încetarea contractului
Art. 9. Ñ Prezentul contract poate fi modificat prin act adiþional numai în urma intervenirii
unui caz de forþã majorã ºi numai în ceea ce priveºte dispoziþiile art. 5.
Art. 10. Ñ Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fãrã a fi necesarã intervenþia
instanþei de judecatã, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificãrii prin care
pãrþii în culpã i s-a adus la cunoºtinþã cã nu ºi-a îndeplinit obligaþiile contractuale. Notificarea va
putea fi comunicatã în termen de 10 zile calendaristice de la data constatãrii neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzãtoare a uneia sau mai multor obligaþii contractuale.
Art. 11. Ñ Prezentul contract înceteazã sã producã efecte la data rezilierii acestuia sau,
dupã caz, la data prevãzutã la art. 4.
Garanþia de bunã execuþie
Art. 12. Ñ (1) Pentru programele ºi proiectele culturale finanþate integral prin alocaþii de la
bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor, respectiv de la bugetul local, beneficiarul va constitui o
garanþie de bunã execuþie a contractului, în scopul asigurãrii finanþatorului de îndeplinirea cantitativã, calitativã ºi în termen a contractului.
(2) Garanþia se va constitui în cuantum de 10% din valoarea contractului.
(3) Garanþia de bunã execuþie se exprimã în lei sau într-o valutã liber convertibilã ºi poate
fi constituitã în urmãtoarele forme:
Ñ scrisoare de garanþie bancarã în favoarea finanþatorului;
Ñ ordin de platã în contul finanþatorului;
Ñ lichiditãþi ºi/sau titluri de valoare, depuse la casieria finanþatorului.
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Clauze speciale
Art. 13. Ñ (1) Prezentul contract intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre ambele pãrþi
ºi este valabil pânã la închiderea programului/proiectului cultural.
(2) Perioada de implementare a programului/proiectului cultural este de ÉÉ luni.
(3) Utilizarea alocaþiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevãzute în prezentul contract
este interzisã ºi atrage rezilierea acestuia fãrã intervenþia instanþei judecãtoreºti.
(4) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa,
acesta este obligat ca în termen de 30 de zile de la data primirii notificãrii sã restituie finanþatorului toate sumele primite.
(5) În ceea ce priveºte restituirea sumelor primite, beneficiarul datoreazã dobânzi ºi penalitãþi
de întârziere, conform legislaþiei privind colectarea creanþelor bugetare, care se fac venit la bugetul de stat sau, dupã caz, la bugetul local.
Forþa majorã
Art. 14. Ñ (1) Este exoneratã de rãspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzãtoare a obligaþiilor ce-i revin partea care a fost împiedicatã de intervenþia unui caz de forþã
majorã.
(2) Este forþã majorã evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat ºi independent
de voinþa pãrþilor, care le opreºte sã-ºi execute obligaþiile ce le revin potrivit prezentului contract.
(3) Intervenþia forþei majore trebuie comunicatã de partea care o invocã în termen de douã
zile calendaristice de la data apariþiei acesteia.
Dispoziþii finale
Art. 15. Ñ Comunicãrile între pãrþi în legãturã cu executarea prezentului contract vor fi
fãcute numai în scris.
Art. 16. Ñ Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanþelor rezultate în urma rezilierii.
Art. 17. Ñ Clauzele prezentului contract se interpreteazã potrivit prevederilor Codului civil.
Art. 18. Ñ Eventualele litigii dintre pãrþi urmeazã a fi soluþionate pe cale amiabilã. În cazul
nerezolvãrii pe cale amiabilã, litigiile urmeazã a fi soluþionate de instanþele competente, potrivit
legii.
Art. 19. Ñ Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare având aceeaºi forþã juridicã,
dintre care douã exemplare pentru finanþator ºi unul pentru beneficiar.
Finanþator:
Beneficiar:
Ministerul Culturii ºi Cultelor/
Asociaþia/Fundaþia/Organizaþia
Consiliul Judeþean/Consiliul General
..........................................................
al Municipiului Bucureºti/Consiliul Local
..........................................................
...........................................................................
..........................................................
Ministrul culturii ºi cultelor/Preºedinte/Primar
Coordonatorul programului/proiectului
..........................................................................
cultural
..........................................................................
..........................................................
Director Direcþia buget, finanþe/
Contabil-ºef/Responsabil financiar
ªef Serviciu contabilitate
..........................................................
.............................................................
..........................................................
ANEXA Nr. 4
la normele metodologice
FORMULAR

pentru raportãri intermediare ºi finale
Contract nr. .....................................................................................................................................
Data încheierii contractului .............................................................................................................
Asociaþia/Fundaþia/Organizaþia ........................................................................................................
¥ adresa ...........................................................................................................................................
¥ telefon/fax .....................................................................................................................................
Denumirea programului cultural .....................................................................................................
Data înaintãrii raportului .................................................................................................................
Instituþia, numele, funcþia persoanei care a primit raportul .........................................................
I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activitãþilor culturale desfãºurate pânã la data întocmirii raportului:
(Descrierea nu va depãºi o paginã ºi va cuprinde datele necesare unei evaluãri de ansamblu a derulãrii programului/proiectului cultural ºi verificãrii realitãþii prestaþiilor: beneficiari, ecouri de presã, colaborarea cu alþi parteneri etc.)

2. Realizarea activitãþilor propuse:
(Au putut fi desfãºurate aceste activitãþi în timpul planificat? DA/NU
Dacã NU, propuneþi mãsurile ce urmeazã a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activitãþilor prevãzute în
contract)
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3. Rezultate obþinute ºi rezultate aºteptate:
(Rezultatele obþinute ºi rezultatele aºteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfãºuratã, în concepte mãsurabile, indicatori de eficienþã. Anexaþi documente relevante, dupã caz.)

4. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului cultural:
(Explicaþi de ce fel de sprijin aveþi nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului cultural.)

5. Alte comentarii (dupã caz):
II. Raport financiar
1. Date despre asociaþia/fundaþia/organizaþia subvenþionatã:
¥ cont bancar nr. ..........................., deschis la Banca .............................................................
(denumirea ºi sediul)

¥ persoana cu drept de semnãturã ..............................................................................................
(numele ºi prenumele)

2. Date despre subvenþie:
¥ valoarea subvenþiei de la bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor sau de la bugetul judeþean
ori local, în conformitate cu contractul încheiat:
....................................................................................................................................................................
¥ valoarea subvenþiei cumulate la data întocmirii raportului .......................................................
¥ dobânzile bancare (cumulate pentru perioada respectivã) .......................................................
¥ soldul în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont ..........................
¥ soldul în casã la începutul perioadei raportate ........................................................................
¥ soldul în lei la sfârºitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont .........................
3. Se anexeazã în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitanþe
fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine ºi dispoziþii de platã.
4. Se anexeazã în copie balanþa ºi bilanþul contabil.
5. Situaþia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupã modelul prezentat mai jos):
Categoria
de
cheltuieli

Numãrul
documentului
justificativ

Unitatea care
a emis
documentul

Data

Suma

Ce reprezintã

Total (lei):
6. Bugetul de venituri ºi cheltuieli al programului/proiectului cultural (program ºi realizãri în
conformitate cu structura prezentatã în anexa nr. 2 la normele metodologice)
Preºedintele asociaþiei/fundaþiei/organizaþiei ..................................................................................
(numele, prenumele ºi semnãtura)

Coordonatorul programului/proiectului cultural ..............................................................................
(numele, prenumele ºi semnãtura)

Responsabilul financiar al asociaþiei/fundaþiei/organizaþiei ...........................................................
(numele, prenumele ºi semnãtura)

Data ÉÉ........................
ªtampila
ANEXA Nr. 5
la normele metodologice
DECLARAÞIE DE IMPARÞIALITATE

Subsemnatul .................................................................................................. deþin, ca membru
al Comisiei de evaluare ºi selecþionare a asociaþiilor, fundaþiilor sau organizaþiilor neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care pot primi subvenþii de la bugetul de stat sau, dupã caz, de la bugetele locale, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor culturale înaintate comisiei.
Declar prin prezenta cã nici eu ºi nici soþul/soþia, rudele sau afinii mei pânã la gradul
al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legãturã cu cererile de
acordare a subvenþiilor pentru finanþarea integralã sau parþialã a proiectelor/programelor culturale,
înaintate Comisiei de evaluare ºi selecþionare a asociaþiilor, fundaþiilor sau organizaþiilor neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care pot primi subvenþii de la bugetul de stat sau, dupã caz, de la
bugetele locale.
Confirm cã, în situaþia în care aº descoperi, în cursul acþiunii de selecþionare ºi evaluare,
cã un astfel de interes existã, voi declara imediat acest lucru ºi mã voi retrage din comisie.
Data ...................................
Semnãtura ..........................
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind desfãºurarea activitãþii de informare ºi consiliere
pentru persoanele cu handicap
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. h) din Hotãrârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public,
precum ºi ale art. 3 din Ordinul ministrului sãnãtãþii ºi familiei nr. 55/2001,
secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind desfãºurarea activitãþii de informare ºi consiliere pentru persoanele cu handicap, prevãzute în anexa care face parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Serviciile de specialitate din cadrul aparatului
propriu al consiliilor judeþene sau al consiliilor locale, dupã
caz, vor asigura centrelor de informaþii pentru cetãþeni sprijinul necesar pentru îndeplinirea atribuþiilor ce le revin în

cadrul activitãþii de informare ºi consiliere pentru persoanele
cu handicap.
Art. 3. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
Constantin Stoenescu
Bucureºti, 16 decembrie 2002.
Nr. 162.
ANEXÃ

NORME
privind desfãºurarea activitãþii de informare ºi consiliere pentru persoanele cu handicap
Art. 1. Ñ Activitatea de informare ºi consiliere a persoanelor cu handicap se desfãºoarã la nivel judeþean prin
centrele de informaþii pentru cetãþeni care funcþioneazã la
nivelul consiliilor judeþene sau consiliilor locale, dupã caz.
Art. 2. Ñ Centrele de informaþii pentru cetãþeni au rolul
de a asigura la nivel judeþean aplicarea politicilor ºi strategiilor de asistenþã specialã a persoanelor cu handicap prin
informarea ºi consilierea acestora în scopul recuperãrii ºi
integrãrii socioprofesionale.
Art. 3. Ñ Obiectivele activitãþii de informare ºi consiliere
pentru persoanele cu handicap sunt urmãtoarele:
a) furnizarea de servicii în domeniul informãrii ºi consilierii la nivel judeþean, într-o manierã accesibilã pentru
grupul-þintã ºi ceilalþi beneficiari;
b) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la
marginalizarea ºi excluderea persoanelor cu handicap;
c) creºterea gradului de informare a persoanelor cu
handicap despre drepturile de care beneficiazã ºi facilitarea
accesului acestora la informaþii din diverse domenii de activitate vizând integrarea socioprofesionalã a acestora;
d) informarea semestrialã a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap despre problemele pe care
structurile de informare le întâlnesc în desfãºurarea acestei
activitãþi.

Art. 4. Ñ Eficienþa activitãþii de informare ºi consiliere a
persoanelor cu handicap este garantatã de respectarea ºi
aplicarea urmãtoarelor principii:
a) principiul coerenþei Ñ activitatea de informare ºi consiliere pentru persoanele cu handicap se desfãºoarã în
acord cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în
muncã a persoanelor cu handicap, aprobatã cu modificãri
prin Legea nr. 519/2002, ºi ale Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaþiile de interes public;
b) principiul transparenþei Ñ informaþiile solicitate de
cãtre persoanele cu handicap vor fi transmise prompt, integral ºi nedistorsionat, personalul de specialitate dovedind
disponibilitatea de a intra în relaþie directã cu persoanele
interesate, spre beneficiul ºi în interesul acestora;
c) principiul descentralizãrii Ñ activitatea de informare ºi
consiliere pentru persoanele cu handicap se organizeazã în
raport cu nevoile locale;
d) principiul interactivitãþii Ñ activitatea de informare ºi
consiliere pentru persoanele cu handicap va fi sprijinitã de
autoritãþile centrale ºi locale prin asigurarea unui circuit
rapid al informaþiilor spre beneficiar;
e) principiul flexibilitãþii Ñ observaþiile ºi sugestiile beneficiarilor vor fi integrate în efortul de îmbunãtãþire a activitãþii de informare ºi consiliere.
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Art. 5. Ñ În realizarea activitãþii de informare ºi consiliere Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
îndeplineºte urmãtoarele atribuþii:
a) asigurã în format electronic fluxul lunar de informaþii,
pe teme de interes pentru persoanele cu handicap, cãtre
centrele prevãzute la art. 1;
b) asigurã centrelor de informaþii pentru cetãþeni materiale de informare-documentare pe teme de interes având ca
subiect activitatea Secretariatului de Stat pentru Persoanele
cu Handicap.
Art. 6. Ñ În desfãºurarea activitãþii de informare ºi consiliere pentru persoanele cu handicap centrele de informaþii
pentru cetãþeni au urmãtoarele atribuþii:
a) sã asigure servicii de informare ºi consiliere în
domenii de interes pentru beneficiari;
b) sã rãspundã cu promptitudine tuturor solicitãrilor
beneficiarilor;
c) sã editeze ºi sã difuzeze materiale informativ-documentare;
d) sã desfãºoare activitãþi de sensibilizare a opiniei
publice faþã de problematica încadrãrii în muncã a persoanelor cu handicap;
e) sã creeze o bazã de date ºi sã o gestioneze
eficient;
f) sã colaboreze cu instituþii ale administraþiei publice
centrale ºi locale, cu persoane fizice ºi juridice, cu organizaþii neguvernamentale ale persoanelor cu handicap ºi cu

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
Nr. 645 din 18 decembrie 2002

alte organizaþii neguvernamentale în acþiuni comune care
vizeazã protecþia specialã ºi integrarea socioprofesionalã a
persoanelor cu handicap;
g) sã organizeze campanii de informare vizând problematica persoanelor cu handicap;
h) sã asigure persoanelor cu handicap accesul la baza
de date localã ºi la materiale de informare-documentare;
i) sã primeascã ºi sã rezolve solicitãrile beneficiarilor
privind accesul la diferite categorii de informaþii, iar în cazul
în care acestea nu sunt disponibile la sediul centrului, sã
faciliteze obþinerea lor de la alte autoritãþi sau instituþii
publice.
Art. 7. Ñ Activitatea de informare ºi consiliere se adreseazã urmãtoarelor categorii de beneficiari:
a) grupul-þintã format din: copii, tineri ºi adulþi cu handicap, membri ai familiei acestora, susþinãtorii legali ai persoanelor cu handicap;
b) angajatori (persoane fizice sau juridice);
c) organizaþii neguvernamentale;
d) instituþii ale administraþiei publice centrale ºi locale;
e) orice persoanã interesatã în sprijinirea unei/unor persoane cu handicap.
Art. 8. Ñ Instituþiile publice, alte persoane juridice, precum ºi persoanele fizice au obligaþia de a pune la dispoziþie centrelor de informaþii pentru cetãþeni datele ºi
informaþiile pe care le deþin ºi care sunt necesare în vederea îndeplinirii de cãtre acestea a atribuþiilor ce le revin.

MINISTERUL MUNCII ªI SOLIDARITÃÞII SOCIALE
Nr. 555 din 18 decembrie 2002

ORDIN
privind aprobarea numãrului maxim de salariaþi ai agenþilor economici din industria de apãrare
care beneficiazã de prevederile art. 124 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 95/2002,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
În conformitate cu prevederile:
Ñ Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apãrare, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
Ñ Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului
de reorganizare a sectorului producþiei de apãrare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 403/2002;
Ñ Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi Resurselor, cu
modificãrile ulterioare,
Ñ Hotãrârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, cu
modificãrile ulterioare,
ministrul industriei ºi resurselor ºi ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã numãrul maxim de salariaþi ai
agenþilor economici din industria de apãrare care beneficiazã de prevederile art. 124 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 95/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, prevãzut în anexa la prezentul ordin.
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu

Art. 2. Ñ Agenþia Naþionalã de Ocupare a Forþei
de Muncã ºi Direcþia generalã producþia de apãrare
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
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ANEXÃ
LISTA

cu numãrul maxim de salariaþi ai agenþilor economici din industria de apãrare
care beneficiazã de prevederile art. 124 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 95/2002,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denumirea agentului economic

Compania
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea

Numãr de persoane

Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A.
Comercialã ”Avioane CraiovaÒ Ñ S.A.
Comercialã ”ElprofÒ Ñ S.A. Bucureºti
Comercialã ”IARÒ Ñ S.A. Braºov
Comercialã ”IORÒ Ñ S.A. Bucureºti
Comercialã ”Uzina Mecanicã MârºaÒ Ñ S.A.
Comercialã ”Uzina Mecanicã BãbeniÒ Ñ S.A.
Comercialã ”RompiroÒ Ñ S.A. Orãºtie
Comercialã ”Uzina Mecanicã DrãgãºaniÒ Ñ S.A.
Comercialã ”Uzina Mecanicã FiliaºiÒ Ñ S.A.
Comercialã ”MFAÒ Ñ S.A. Mizil
Comercialã ”ªantierul Naval MangaliaÒ Ñ S.A.
Comercialã ”RomaeroÒ Ñ S.A. Bucureºti

15.000
600
85
300
170
115
170
65
120
130
180
230
372
17.537

TOTAL:

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI

ORDIN
pentru aprobarea Reglementãrii aeronautice civile române RACRÐAUU/Aeronave ultrauºoare
În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 74 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicatã, ale art. 4 pct. 4.1 ºi 4.2 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii Aeronautice Civile Române,
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinþarea Autoritãþii Aeronautice Civile Române, cu modificãrile
ulterioare, precum ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,
ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Reglementarea aeronauticã civilã
românã RACRÐAUU/Aeronave ultrauºoare, prevãzutã în
anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin, care
trateazã aspecte legate de emiterea certificatelor de tip
pentru aeronavele ultrauºoare.
Art. 2. Ñ Procedurile specifice de aplicare a
Reglementãrii aeronautice civile române RACRÐAUU/
Aeronave ultrauºoare se stabilesc de cãtre Regia
Autonomã ”Autoritatea Aeronauticã Civilã RomânãÒ.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la
30 de zile de la data publicãrii.
Art. 4. Ñ Direcþia generalã de servicii transport aerian ºi
aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei ºi Regia Autonomã ”Autoritatea
Aeronauticã Civilã RomânãÒ vor lua mãsuri pentru ducerea
la îndeplinire a prezentului ordin.

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
Bucureºti, 20 decembrie 2002.
Nr. 2.027.
*) Anexa se pune la dispoziþie celor interesaþi de cãtre Regia Autonomã ”Autoritatea Aeronauticã Civilã RomânãÒ.
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MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR

ORDIN
privind aprobarea Normelor de prevenire ºi stingere a incendiilor specifice activitãþilor
din sectoarele industriei lemnului, ediþia 2002
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) ºi alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 60/1997 privind
apãrarea împotriva incendiilor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 212/1997,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi
Resurselor, cu modificãrile ulterioare,
ministrul industriei ºi resurselor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele de prevenire ºi stingere a
incendiilor specifice activitãþilor din sectoarele industriei lemnului, ediþia 2002, cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Anexa prevãzutã la art. 1 se procurã contra
cost de la Institutul Naþional al Lemnului Ñ Bucureºti,
ºos. Fabrica de Glucozã nr. 7, sectorul 2, sau de pe
site-ul http/www.inl.ro/oferterom/oferta 15.htm.
Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentului ordin îºi înceteazã aplicabilitatea prevederile speci-

fice industriei lemnului din Normele pentru prevenirea ºi
stingerea incendiilor ºi normele de dotare cu maºini ºi
instalaþii, utilaje, aparaturã, echipamente de protecþie ºi substanþe chimice pentru unitãþile Ministerului Industrializãrii
Lemnului ºi Materialelor de Construcþii, aprobate prin
Ordinul ministrului industrializãrii lemnului ºi materialelor de
construcþii nr. 108/1988.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va intra în vigoare la 90 de
zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 27 ianuarie 2003.
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LISTA
cuprinzând asociaþiile ºi fundaþiile române cu personalitate juridicã, care înfiinþeazã
ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã ce beneficiazã de subvenþii în anul 2003
Nr.
crt.

1.

Denumirea asociaþiei/fundaþiei

Subvenþia

Fundaþia ”Lumea CopiilorÒ Focºani

374.400.000 lei

Preºedinte de ºedinþã,
Ionel Nistor
Contrasemneazã:
Secretarul municipiului Focºani,
E. L. Nicolau
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