Anexa nr. 3
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 124/28.07.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Adrian Tănăsescu

CRITERIILE
DE
ELIGIBILITATE
A
PROPUNERILOR
DE
PROGRAME/PROIECTE
ÎN
VEDEREA
FINANTARII
UNOR
ACTIVITĂŢI NONPROFIT, ÎN SCOPUL REALIZARII UNOR
OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL
Art. 1. Solicitanţii care depun propuneri de finanţare a unor programe/proiecte sunt persoane
juridice, persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii sau alţi parteneri sociali
care propun desfăşurarea, în parteneriat cu instituţia Primarului Sectorului 1, a unor acţiuni sau
programe nonprofit care să contribuie la interesul public local al Sectorului 1 al Municipiului
Bucureşti.
Art. 2 Vor fi supuse evaluării, în vederea acceptării, numai solicitările de finanţare a proiectelor
care întrunesc cumulativ următoarele criterii generale de eligibilitate:
a) solicitanţii care depun propuneri de finanţare a unor programe/proiecte detin
capacitatea organizatorică şi funcţională, respectiv, experienţă în domeniul
administrării de programe sau proiecte similare; capacitatea resurselor umane de a
asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul propus; experienţă în
colaborarea, parteneriatul cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi
neguvernamentale, după caz.
b) programele şi proiectele şi actiunile specifice acestora sunt implementate în interesul
colectivităţii locale a Sectorului 1;
c) programele şi proiectele promovează şi adaugă identitate imaginii Sectorului 1 al
Municipiului Bucuresti.
Art. 3 Vor fi declarate ca inacceptabile şi nu vor fi supuse evaluării, propunerile de programe sau
proiecte aflate în una dintre următoarele situaţii:
a) Programele şi proiectele propuse, precum şi actiunile specifice acestora nu prezinta
relevanţă în ceea ce priveste existenţa unui interes general public local, in sensul ca
nu urmeaza a fi implementate în interesul colectivitatii locale a Sectorului 1;
b) Solicitantul nu deţine capacitatea de implementare sau experienţa managerială
necesară derulării programului/proiectului; în statutul sau actul constitutiv al
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c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)

organizaţiei nu este prevazută activitatea corespunzatoare domeniului la care
solicitantul doreste să participe;
Valoarea finanţării solicitate/proiect depaseste valoarea maximă de 130.000 Lei,
pentru fiecare proiect în parte, astfel cum a fost prevazută la art. 4 din Anexa nr. 2 la
prezenta Hotărâre;
Solicitanţii nu au respectat clauzele unui Protocol de Colaborare/contract de finanţare
pentru derularea unor programe şi proiecte similare in parteneriat cu alte autorităţi
publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, după caz, în măsura în care
autoritatea finanţatoare poate prezenta mijloace probante în acest sens;
Solicitanţii au comis o gravă greşeală în materie profesională ori nu şi-au îndeplinit
obligaţiile asumate printr-un alt Protocol de Colaborare, în măsura în care autoritatea
finanţatoare poate aduce dovezi în acest sens;
Documentaţia prezentată de catre solicitant, după formularea unei solicitari de
clarificări din partea autoritatii, este incompletă, solicitantul dovedind lipsa prudenţei
şi diligentei necesare in ceea ce priveste completarea dosarului;
Solicitanţii furnizează informaţii false în documentele prezentate, iar autoritatea
finanţatoare poate prezenta dovezi în acest sens;
Solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată eligibile a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor către bugetul stat, bugetul local, precum şi bugetul asigurărilor sociale
de stat;
Solicitanţii au conturile bancare blocate;
Organizatia solicitantă face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori
se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.

Art. 4(1) Vor fi acceptate şi declarate eligibile numai propunerile de finantare a
programelor/proiectelor care întrunesc cumulativ următoarele criterii specifice de eligibilitate:
1) relevanţa programului/proiectului în plan local;
2) originalitatea si coerenţa programului/proiectului;
3) capacitatea de implementare si experienţa managerială;
4) metodologia de implementare a programului/proiectului;
5) eficacitatea costurilor şi cuantumul contribuţiei proprii a solicitantului;
6) sustenabilitatea programului/proiectului;
(2) Analiza îndeplinirii criteriului “relevanţa proiectului în plan local”, se efectuează în funcţie
de următoarele elemente: existenţa unui interes general public local; avantajele concrete;
impactul real aşteptat asupra colectivităţii locale şi/sau grupului ţintă; gradul de
implicare/participare al grupului/grupurilor-ţintă vizat/vizate; contextul local:
a) Existenţa unui interes general public local. Programele/proiectele şi actiunile
specifice acestora urmăresc satisfacerea unui interes public local, respectiv, urmează
2

a fi implementate în interesul colectivitatii locale a Sectorului 1, cu respectarea
prevederilor art. 5 alin (3) din Legea nr. 273/2006, potrivit cărora, „repartizarea
cheltuielilor bugetelor locale pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe,
proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor
administraţiei publice locale şi în interesul public local al colectivităţii locale”;
b) Avantajele concrete pe care derularea programului/proiectului le creează
pentru colectivitatea locală a Sectorului 1, referitor la totalitatea membrilor
comunitatii, la anumite categorii socio-profesionale organizate (elevi, studenti,
tineri) ori la unul din elementele dezvoltării locale, în deplină concordanţă cu
misiunea şi obiectivele instituţiei în domeniile „cultural”, “educaţie”, „social”,
„sport”, „protecţia mediului”, „culte religioase”;
c) Impactul real aşteptat asupra colectivităţii locale şi/sau grupului ţintă prin
derularea programului/proiectului şi activităţilor specifice, corelat cu obiectivele
acestui program/proiect, în funcţie de categoria din care face parte;
d) Gradul de implicare/participare al grupului/grupurilor-ţintă vizat/vizate. Se are
in vedere măsura în care grupul-ţintă vizat a fost corect identificat, numărul de
participanţi/beneficiari şi gradul de implicare a acestora în cadrul acţiunilor
programului/proiectului.
e) Contextul local (cultural, educaţional, social, sportiv etc); alegerea grupurilorţintă trebuie să fie relevantă în raport cu nevoile identificate; se va analiza relevanţa
proiectului prin raportare la nevoile şi constrângerile reale ale colectivităţii locale,
grupului/grupurilor-ţintă vizat/vizate, precum şi la măsura în care activităţile
prevăzute în proiect conduc la satisfacerea/rezolvarea nevoilor culturale,
educaţionale, sociale, sportive identificate ale grupurilor-ţintă alese.
(3) Analiza îndeplinirii criteriului “originalitatea si coerenţa proiectului”, se efectuează în
funcţie de următoarele elemente:
a) Valoarea culturală/artistică/sportivă-socială/educaţională, claritatea concepţiei şi
adecvarea activităţilor în funcţie de obiectivele proiectului
b) Caracterul inovator al proiectului şi/sau originalitatea abordării: măsura în care
programul/proiectul conţine elemente specifice care adaugă valoare (ex. soluţii
inovatoare, modele de punere în practică, continuarea unei tradiţii, etc.)
c) Model de buna practică; măsura în care programul/proiectul poate să constituie un
model de bună practică.
(4)Analiza îndeplinirii criteriului “capacitatea de implementare si experienţa managerială de
specialitate” se realizeaza in functie de urmatoarele elemente:
a) capacitatea manageriala curenta a aplicantului (incluzand echipa de proiect si
abilitatea de a gestiona bugetul proiectului)
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b) experienta manageriala a aplicantului in domeniul respectiv („cultural”,
“educaţie”, „social”, „sport”, „protecţia mediului”, „culte religioase”) –
c) cunostintele de specialitate ale aplicantului (cunoasterea problemelor vizate);
(4) Analiza îndeplinirii criteriului “metodologia de implementare” se realizeaza in funcţie de
urmatoarele elemente:
a) claritatea şi coerenţa tematicii/conceptului proiectului; măsura în care concepţia
generală a proiectului dovedeşte coerenţă (coerenţa activităţilor în concordanţă
cu obiectivele propuse, perioada de desfăşurare şi anvergura proiectului);
b) claritatea şi coerenţa Planului de acţiune al proiectului şi Calendarului
activităţilor; (masura in care Planul de acţiune se dovedeste a fi clar, adecvat şi
realist);
c) coerenţa activităţilor; măsura în care activităţile propuse sunt coerente cu cu
obiectivele proiectului (coerenţă = obiective – activităţi –rezultate - impact în
rândul grupului ţintă şi al comunităţii locale a Sectorului 1);
d) coerenţa rezultatelor; măsura în care rezultatele prognozate ale proiectului sunt
coerente cu activităţile propuse;
e) modalităţile propuse de evaluare a activităţilor şi a rezultatelor proiectului;
existenţa unor modalităţi de evaluare a activităţilor şi a rezultatelor proiectului
care prevăd indicatori verificabili şi obiectivi (studii, cercetări, anchete
sociologice, chestionare pentru public şi beneficiar), care să evidenţieze concret
gradul de realizare a obiectivelor si modul în care au fost satisfăcute nevoile
grupurilor-ţintă.
(5) Analiza îndeplinirii criteriului “eficacitatea costurilor şi cuantumul contribuţiei proprii”
se realizeaza in funcţie de următoarele elemente:
a) claritatea şi coerenţa bugetului estimat; masura în care bugetul este clar, realist şi
detaliat pe capitole de cheltuieli; măsura în care proiectul/programul şi-a adecvat
activităţile la resursele existente;
b) coerenţa cheltuielilor estimate; măsura in care se justifica cheltuielile propuse în
raport cu activităţile propuse pentru implementarea proiectului; măsura în care
cheltuielile estimate pentru fiecare din activităţile planificate permit atingerea
rezultatelor preconizate (cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul costvaloare/beneficii?);
c) cuantumul contribuţiei proprii a solicitantului; finanţarea se acordă numai în
condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului
finanţării, altele decât cele primite sub forma finanţării de la autoritatea publica,
în cuantum de cel puţin 10% din costul total al programului/proiectului respectiv.
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(6) Analiza îndeplinirii criteriului „sustenabilitatea programului/proiectului” se realizeaza in
funcţie de urmatoarele elemente:
a) durabilitatea impactului public, respectiv, măsura în care proiectul va avea un
impact durabil asupra grupului/ grupurilor ţintă;
b) durabilitatea activităţilor, respectiv, măsura în care activităţile proiectului pot fi
continuate şi după acordarea finanţării, precum şi măsura în care proiectul conţine
potenţiale efecte multiplicatoare, respectiv, poate deveni model pentru alte proiecte.
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