
ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

Nr. __________din __________

Având  în  vedere  Decretul  Preşedintelui  României  nr.1902/2009  pentru  numirea  Guvernului 
României; 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4)  din Hotărârea Guvernului             nr. 
90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional emite prezentul

ORDIN

Art. 1 – Se aprobă Normele metodologice  privind cofinanţarea nerambursabilă pe anul 2011 
a  [introduce: “participării  operatorilor culturali  care sunt coordonatori  sau coorganizatori  în proiecte co-
finanţate prin”] Programul Cultura 2007-2013, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul 
Ordin. 

Art.  2 – Prezentul Ordin se comunică în cel mai scurt timp de către Cabinetul Ministrului 
persoanelor interesate, pentru luare la cunoştinţă şi aplicare. 

Art. 3 – Prezentul Ordin se va publica pe site-ul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

MINISTRUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

KELEMEN HUNOR

Avizat:

Secretar General, Kaitor Mihaela Ioana........................................................................................

Direcţia Buget, Finanţe, Contabilitate, Director, Ana Dovleac.......................................................

Serviciul Juridic...............................................................................................…..........................



Anexa

Norme metodologice privind cofinantarea nerambursabilă pe anul 2011
a Programului Cultura 2007-2013 

    

Consilier Iulia Jugănaru
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1.  TERMENI DE REFERINŢĂ

În conţinutul prezentelor Norme, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:

 autoritate finanţatoare – Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional;
 beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă, devenind 

responsabil de exploatarea bunului cultural;
 solicitant - persoană juridică de drept public sau privat, română, autorizată, respectiv înfiinţată 

în condiţiile legii române, după caz, care depune o ofertă culturală;
 cerere de finanţare – document completat de către solicitanţi în vederea obţinerii finanţării 

pentru o propunere de proiect;
 domeniu – arie de activitate culturală în cadrul căreia trebuie să se înscrie propunerile de 

proiect pentru a fi eligibile;
 perioada de desfăşurare a proiectului – perioada înscrisă în contractul de finanţare;
 proiect cultural – un set de activităţi nonprofit care se desfăşoară în legătură cu un anumit 

obiectiv cultural,  pe o perioadă determinată şi într-un loc stabilit,  în urma căruia rezultă un bun 
cultural;

 acţiune culturală – prezentarea publică a rezultatului unei activităţi având caracter irepetabil 
în timp în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment;

 ofertă culturală - propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de 
solicitant sub forma unui program sau proiect cultural;

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

 categorii de cheltuieli eligibile – categoriile prevăzute în prezentele Norme metodologice, 
care pot fi finanţate în cadrul Progamului Cultura 2007 – 2013;

 cheltuieli eligibile –cheltuielile care reflectă costuri necesare şi rezonabile, sunt oportune şi 
justificate,  sunt efectuate  pe perioada de desfăşurare a  proiectului,  sunt legate  în mod direct  de 
obiectul contractului de finanţare şi trebuie să fie prevăzute în formularul de buget, sunt înregistrate 
în contabilitate, identificabile  şi verificabile,  şi  sunt susţinute  de acte  şi  documente,  justificative 
originale, corespunzătoare;

 contract de finanţare nerambursabilă – contract încheiat, în condiţiile legii, între Ministerul 
Culturii si Patrimoniului Naţional şi beneficiarul finanţării nerambursabile, prin care părţile stabilesc 
condiţiile acordării acesteia;

 contribuţie  proprie –  cheltuielile  eligibile  presupuse de  realizarea  proiectului,  suportate  de 
către solicitantul finanţării, din surse proprii sau atrase;

 finanţare  nerambursabilă –  alocaţie  financiară  directă  din  fonduri  publice,  în  vederea 
desfăşurării  de  către  persoane  juridice  de  drept  public  sau  privat,  române,  autorizate  respectiv 
înfiinţate  în  condiţiile  legii  române,  a  unor  activităţi  nonprofit  care  să  contribuie  la  realizarea 
proiectului cultural;

 fonduri publice – sume alocate din bugetul Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional;
 valoarea  maximă  a  finanţării –  valoarea  maximă  a  finanţării  nerambursabile  alocată  de 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 bugetul proiectului  - valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului constituită atât din 

finanţarea  oferită  de  Ministerul  Culturii  si  Patrimoniului  Naţional,  Uniunea  Europeană  şi  din 
contribuţia asigurată de beneficiar din surse proprii sau atrase.
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 co-finanţare  Uniunea  Europeană –  valoarea  totală  a  fondurilor  alocate  de  către  Uniunea 
Europeană

2. PREZENTAREA PROGRAMULUI „CULTURA 2007-2013”

Programul  „Cultura  2007-2013  este  un  program  de  finanţare  al  Uniunii  Europene,  gestionat  de 
Agenţia pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură şi de Comisia Europeană. Acest Program se derulează 
pe o perioadă de şapte ani (2007-2013) şi este principalul mecanism de sprijinire a sectorului cultural 
lansat de Uniunea Europeană.
Ministerul Culturii  şi Patrimoniului Naţional finanţează acest program conform Legii nr. 286/2010 
privind  bugetul  de  stat  pe  anul  2011,  din  Titlul  56  „Programe  cu  finanţare  din  fonduri  externe 
nerambursabile postaderare”, articolul 56.15 „Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-
2013”.

2.1. Obiectivele Programului „Cultura 2007-2013”

Obiectivul general al Programului este să contribuie la punerea în valoare a spaţiului cultural comun 
bazat pe o moştenire culturală similară, prin dezvoltarea cooperării culturale între operatorii culturali 
din statele participante la Program, cu scopul de a încuraja emergenţa cetăţeniei europene.

    Obiectivele specifice ale Programului sunt următoarele:
 promovarea mobilităţii transnaţionale a persoanelor care activează în sectorul cultural;
 incurajarea circulaţiei transnationale a operelor şi a produselor culturale şi artistice;
 incurajarea dialogului intercultural.

Prin asigurarea cofinanţării nerambursabile a proiectelor culturale selectate de Uniunea Europeană în 
cadrul  acestui  Program,  Ministerul  Culturii  şi  Patrimoniului  Naţional  are  ca  principal  obiectiv 
promovarea valorilor culturale din România, vizând o prezentare activă a diversităţii conţinuturilor şi 
expresiilor artistice.
Programul Cultura 2007-2013 prilejuieşte accesul la cunoaşterea valorilor culturale din România de 
către publicul european, cât şi crearea unei percepţii corecte asupra potenţialului cultural şi social al 
României.

2.2. Domeniile culturale de aplicaţie  

Domeniile culturale pentru care solicitanţii pot depune cereri de finanţare nerambursabilă sunt:
 Arte vizuale 
 Artele spectacolului:  - Cinematografie 

                                               - Teatru
                                               - Muzică 
                                               - Dans

 Patrimoniu – conferinţe, simpozioane, ateliere de lucru etc.

[Conform tipologiei europene, ariile tematice eligibile sunt: 
Patrimoniu
Arte vizuale
Artele spectacolului
Literatură, carte, lectură
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Arhitectură
Design şi arte aplicate
Proiecte interdisciplinare

Recomandăm păstrarea tuturor acestor domenii eligibile şi pentru co-finanţarea oferită de MCPN.]

De asemenea, sugerăm introducerea explicită a tuturor tipurilor de iniţiative pentru care solicitanţii pot 
aplica pentru fonduri. Ele se regăsesc integral în Ghidul Programului Cultura 2007-2013.

2.3. Bugetul total alocat şi valoarea maximă a finanţării

Suma solicitată de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru cofinanţarea unui proiect 
cultural prin Programul „Cultura 2007 – 2013” nu poate depăsi contravaloarea in lei a 50.000 Euro în 
anul 2011. 
Acordarea  cofinanţării  nerambursabile  este  condiţionată  de  existenţa  finanţării  proiectului  de  la 
Uniunea Europeană de minim 10% [elimină: „şi de existenţa contribuţiei proprii a solicitantului care 
trebuie să fie de minimum 10% din totalul cheltuielilor şi care urmează a fi dovedită prin documente 
justificative (facturi şi documente de plată) cu ocazia decontului.” Motivul este, aşa cum am detaliat şi 
în document alăturat,  faptul că existenţa cofinanţării din parte UE reprezintă acel necesar de surse 
proprii sau atrase pe care îl va dovedi solicitantul]

2.4. Durata proiectelor culturale

Finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale se alocă pentru activităţile derulate în respectivul 
an bugetar,  în  intervalul  cuprins între  data  semnării  contractului  de finanţare  şi  15 decembrie,  în 
funcţie de perioada de desfăşurare a fiecărei etape a proiectului. 
Pentru  proiectele  care  se  defăşoară  pe  o  perioadă  mai  mare  de  1  an,  Ministerul  Culturii  şi 
Patrimoniului Naţional poate acorda cofinanţare în fiecare an în funcţie de bugetul alocat [elimină:”şi 
cu  îndeplinirea  exigenţelor  prevăzute  de  Normele  metodologice  din  anul  respectiv”]  [şi  adaugă: 
“conform prevederilor  contractului-cadru ce  va fi  negociat  de Ministerul  Culturii  şi  Patrimoniului 
Naţional cu solicitantul”].

3. CRITERII DE ELIGIBILITATE

3.1 Criterii de eligibilitate referitoare la solicitanţi

3.1.1.  Orice persoană juridică de drept public sau privat,  română, autorizată,  respectiv înfiinţată în 
condiţiile legii  române,  care potrivit  actelor constitutive,  desfăşoară programe, proiecte şi activităţi 
culturale (de exemplu: organizaţii nonguvernamentale, institutii publice etc.), care au obţinut finanţare 
de la Uniunea Europeană în cadrul Programului Cultura 2007-2013.

 
3.1.2. Nu au dreptul să primească cofinanţare nerambursabilă de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, solicitanţii aflaţi în următoarele situaţii:
a) sunt în incapacitate de plată;
b) au plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
c) au încălcat prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;
d) sunt vinovaţi de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
e) au restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
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f) sunt condamnaţi pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau 
luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
g) nu au obţinut finanţare de cel puţin 30% din valoarea totală a proiectului de la Uniunea Europeană 
în cadrul Programului Cultura 2007-2013.

3.2 Criterii de eligibilitate referitoare la proiect 

Pentru a fi eligibil dosarul trebuie să conţină cumulativ următoarele documentele:
 

I. Documente originale:

 Cererea de finanţare (se completează prin descărcarea sau accesarea formularului tipizat de pe 
site-ul oficial al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional);

Formularul de Buget (Anexa 1 la Cererea de finanţare);
Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, în original (Anexa 2 la Cererea de 

finanţare)

II.  Documente  în  copie,  cu  menţiunea  „conform  cu  originalul”,  semnătura  şi  ştampila 
beneficiarului pe fiecare pagină:

       Hotarârea  judecătorească  de  înfiinţare/autorizare,  definitivă  şi  irevocabilă,  care  să  ateste 
personalitatea juridică, unde este cazul, cu toate modificările şi completările ulterioare (în cazul 
instituţiilor publice, actul normativ de înfiinţare);

 Act constitutiv, statut şi acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului,
 precum şi actele adiţionale, dupa caz;
 Certificat de înscriere in Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu 

legislaţia in vigoare)
 Certificat de înregistrare fiscală;
 Certificat de atestare fiscală (dovedeşte că persoana juridică nu are datorii);
Copie proiect şi contract Comisia Europeană [elimină: cu toate anexele traduse în limba romăna de 
către traducător autorizat]; În cazul în care MCPN organizează selecția de proiecte în luna martie, 
operatorii culturali români, coordonatori sau parteneri în proiectele declarate câștigatoare de către 
Comisia Europeană în anul respectiv pot fi considerați candidați eligibili până la așteptarea semnării 
contractelor cu UE, în baza documentelor proiectului și a confirmării selectării proiectului. Din cauza 
birocrației europene, semnarea contractelor durează până la 2 luni de la afișarea rezultatelor, iar în 
acest moment sunt eligibili doar candidații care au deja contractele semnate cu Uniunea Europeană.
 Situaţii financiare pe ultimii doi ani 
 Extrase/mostre  din  creaţia  care  va  fi  promovată  prin  intermediul  proiectului,  considerate 

relevante  de  către  solicitant  (se  acceptă  înregistrări  audio/video,  materiale  scrise,  CD-uri, 
fotografii, dosar de presă etc), unde este cazul;

Documentele solicitate în original la punctul I şi setul de documente în copie solicitate la punctul II 
vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai sus, şi sigilate într-un plic netransparent. 
Pe plic se vor menţiona, în mod obligatoriu, următoarele date:

 la DESTINATAR: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional , Soşeaua Kiseleff nr. 30, 
sector 1, cod poştal 11347, Bucureşti, Pentru [adaugă: “schema de cofinanţare a participării 
operatorilor culturali români la”] programul CULTURA 2007-2013 

 la EXPEDITOR– denumire şi adresă.

Nu vor fi înregistrate şi nu vor fi luate în considerare propunerile de proiect transmise prin fax sau e-
mail, în plicuri deschise sau care nu sunt prezentate în conformitate cu prevederile acestor Norme.
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Plicul  se trimite  prin poştă cu confirmare de primire sau se depune la  registratura Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, pana cel târziu la data de ................
Solicitările care vor ajunge la sediul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional la o dată ulterioară 
datei limită stabilită pentru depunerea acestora, indiferent de modalitatea de transmitere a acestora, nu 
vor fi luate în considerare.

ATENŢIE! Documentele, în format standard (conform anexelor la prezentele Norme Metodologice), 
trebuie  completate  integral,  prin  tehnoredactare  computerizată,  în  limba  română  şi  trebuie  să  fie 
semnate (şi ştampilate) de către reprezentantul legal al solicitantului.
Vor fi respinse propunerile de proiect care sunt:
scrise de mână;
completate în altă limbă decât cea română;
 incomplete (dosarul nu conţine toate documentele obligatorii sau acestea nu sunt completate 

integral);
depuse pe alte formulare decât cele anexate prezentelor Norme metodologice;
cu ştersături sau completări.
Cererea de finanţare se completează integral, fără a lăsa casete goale; lipsa unor informaţii solicitate 
în Cererea de finanţare poate atrage după sine  eliminarea ofertei culturale. 
Se va marca domeniul cultural din cele enumerate în text.
Se vor furniza explicit detalii suficiente pentru a asigura claritatea solicitării. Cererea de finanţare va 
indica perioadele  de  desfăşurare  a  acţiunilor  culturale  din  cadrul  proiectului, [elimină:  „cu 
menţiunea că nu vor putea face obiectul finanţării  acţiunile culturale a căror executare a fost deja 
începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare”].
Se vor completa corect datele de identificare ale solicitantului, precizând pentru persoanele juridice: 
numele organizaţiei/instituţiei şi tipul acesteia, codul unic de înregistrare sau numărul de înregistrare, 
codul fiscal,  numele si funcţia reprezentantului legal, numele directorului economic/contabilului  si 
funcţia respectivă, conul IBAN, banca, numele şi funcţia responsabilului de proiect sau ale persoanei 
de contact,  precum şi  datele  de contact  ale  acesteia  (numerele  de telefon,  fax,  adresa de e-mail), 
menţionând (după caz) adresa sediului social sau a „punctului de lucru”.

Notă: În cazul modificării datelor de contact (adresă, număr de telefon, fax, adresă de e-mail), noile  
date vor fi transmite Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în cel mult 3  zile de la data  
intervenirii modificării.

4. SELECTAREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR CULTURALE

Procesul  de  selecţie  şi  evaluare  a  ofertelor  culturale  constă  în  verificarea  îndeplinirii  criteriile  de 
eligibilitate aşa cum sunt ele detaliate la punctul 3 din prezentele Norme precum, şi a următoarelor 
condiţii: 
propunerile primite sunt complete;
solicitantul face parte din categoriile de solicitanţi eligibili;
eligibilitatea tuturor cheltuielilor incluse în buget;
suma solicitată nu depăseste suma specificată în prezentele Norme Metodologice;
 [elimină: există o contribuţie proprie şi/sau atrasă de minim 10% din valoarea totală a 

cheltuielilor estimate];
 există o contribuţie a Uniunii Europene de minim 10% din valoarea totală a cheltuielilor 

estimate;
cererea de finanţare nerambursabilă este completată în mod corect;
oferta culturală conţine toate anexele şi întreaga documentaţie solicitată;
oferta culturală a fost depusă la termen.
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Selecţia  şi  evaluarea  dosarelor  de  aplicaţie  se  face  de  către  specialişti  din  cadrul  direcţiilor  de 
specialitate ale  Ministerul Culturii  şi Patrimoniului Naţional în funcţie de domeniul pentru care se 
aplică, sub coordonarea  [se elimină:  “directorului direcţiei implicate”] [se adaugă:  “coordonatorului 
Compartementului Afaceri Europene şi în consultare cu coordonatorul Punctului de Contact Cultural 
al României din cadrul Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii”].

În  cazul  în  care  se  identifică  cheltuieli  neeligibile,  se  va  decide  reducerea  valorii  finanţării 
nerambursabile cu sumele neeligibile identificate.
În cazul în care valoarea propunerilor de proiecte culturale depăşeşte bugetul alocat în anul bugetar, 
specialiştii  din cadrul  direcţiilor de specialitate ale  Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, pot 
propune  diminuarea  sumei  solicitate  [se  elimină:  „ţinând  cont  de  valoarea,  importanţa  sau 
reprezentativitatea proiectelor.”],  [se adaugă: “care va fi discutată ulterior cu solicitantul pentru a fi 
identificate acele cheltuieli ce nu vor fi incluse pe anul în curs în co-finanţarea oferită de MCPN”]
Proiectele care întrunesc criteriile şi condiţiile prevăzute la punctul 4 se supun aprobării ordonatorului 
principal de credite.
Lista cu proiectele culturale care vor fi finanţate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional se va 
publica pe site-ul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.  

5. GHID DE CONTRACTARE ŞI DECONTARE A CHELTUIELILOR

5.1. Principii financiare generale aplicabile pe perioada implementării proiectului 

   Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
 reflectă costuri necesare şi rezonabile pentru realizarea proiectului;
 sunt oportune şi justificate;
 sunt efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului; 

 sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanţare şi sunt prevăzute în formularul 
de buget;
 sunt înregistrate în contabilitate 
 sunt identificabile şi verificabile;
 sunt susţinute de acte şi documente justificative originale, corespunzătoare;
 nu sunt destinate unor activităţi a căror executare a fost deja începută sau finalizată la data 

încheierii contractului de finanţare.

Atenţie!
Cheltuielile  efectuate  în cadrul  proiectului  vor deveni  parţial  sau în  întregime neeligibile  în 
condiţiile în care obiectivul proiectului nu este îndeplinit.     

Cheltuieli care sunt considerate neeligibile:
 plăţile  către  organizaţiile  partenere  pentru  diferite  servicii  prestate  de  acestea  în  cadrul 

proiectului;
 [se elimină: salariile angajaţilor în baza contractelor de muncă;]
 [se elimină: achiziţiile de bunuri care presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului;]
 pierderile datorate diferenţelor de curs valutar;
 [se elimină: cheltuielile cu tipărirea de cărţi];
 acoperirea unor debite ale beneficiarului;

 [se  elimină:  cheltuieli  aferente  unei  activităţi  a  cărei  executare  a  fost  deja  începută  sau 
finalizată la data încheierii contractului de finanţare.] – aici tb sa se semneze contractul pana la 
o anumita luna inainte de inceperea proiectului.
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5.2. Completarea bugetului şi a devizului estimativ

5.2.1. Bugetul proiectului cultural

Bugetul va reflecta stadiul finanţării proiectului la data depunerii cererii de finanţare. 
Se vor include  toate  sursele  de finanţare:  contribuţia  proprie  sau atrasă,  finanţarea  de la  Uniunea 
Europeană, etc. 

5.2.2. Conform legii, sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) onorarii (drepturi de autor şi drepturi conexe)
b) prestării servicii (colaboratori, alte servicii)
c) închirieri de spaţii şi aparatură
d) tipărituri
e) acţiuni promoţionale şi de publicitate
f) cazare
g) transport intern şi  internaţional
h) diurnă
[de adăugat: salarii, premii, achiziţii (în condiţiile contractului cu UE), cheltuieli administrative și de 
comunicare]

La completarea devizului estimativ de cheltuieli, solicitantul trebuie să verifice dacă:
 unitatea de referinţă în care este întocmit bugetul este moneda naţională: lei ;
 se înscrie în limitele stabilite de lege pentru categoriile de cheltuieli;
 cuprinde numai cheltuieli eligibile mai sus menţionate, în conformitate cu prevederile art. 4 ale 

Ordonanţei  Guvernului  nr.  51/1998  privind  îmbunătăţirea  sistemului  de  finanţare  a 
programelor si proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; [articolul 4 din 
respectiva ordonanţă prevede posibilitate acoperirii tuturor cheltuielilor pe care le-am marcat la 
capitolul ne-eligibile, şi care de fapt ar trebui să fie eligibile, în conformitate atât cu Ordonanţa 
invocată, cât şi cu realitatea proiectelor europene]

 activităţile din cadrul proiectului sunt acoperite cu categoriile de cheltuieli corespunzătoare;
 contribuţia solicitantului  este evidenţiată,  pe fiecare categorie  de cheltuieli,  acolo unde este 

cazul.

[Se elimină: 5.2.3. Categorii de cheltuieli neeligibile în cadrul Programului Cultura 2007-2013 

 cheltuieli de personal 
 stagii de formare; ex.: cursuri, module, specializări (onorarii profesori, moderatori; materiale-

suport de curs)
 achiziţionarea de dotări necesare realizării bunurilor culturale
 realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate
 premii, burse.]

5.3. Contractul de finanţare

 Solicitanţii  ale  căror oferte  culturale  au fost  selectate  în vederea finanţării,  vor încheia  un 
contract de finanţare nerambursabilă cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

 Solicitanţii  vor implementa proiectul cultural  aşa cum acesta a fost prezentat  în cererea de 
finanţare şi în proiectul depus şi aprobat de U.E. Orice modificare  [se adaugă: „de natură să aducă 
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schimbări importante obiectivelor şi rezultatelor prevăzute, cât şi bugetului estimat”] se poate face 
numai pe baza unei cereri scrise, cu acordul finanţatorului, Ministerului Culturii şi Patrimoniului.

 În cazul în care s-a aprobat o finanţare nerambursabilă în cuantum mai mic decât cel solicitat, 
operatorii  culturali  au obligaţia de a depune un nou buget rectificat,  detaliat,  în original,  în limita 
sumei aprobate.

 Contractul de finanţare nerambursabilă va conţine două anexe, semnate şi stampilate de către 
beneficiar la completare:

o Anexa 1: Bugetul detaliat, pentru suma aprobată;
o Anexa 2: Modelul de raport narativ şi financiar.
 Părţile contractului de finanţare nerambursabilă au obligaţia de a semna contractul de finanţare 

înainte  de începerea  etapei  de desfăsurare  a proiectului,  conform datelor  din cererea  de finanţare 
nerambursabilă.

5.4 Criterii de acordare a finantarilor nerambursabile

 Finanţările  nerambursabile  se  acordă  altfel:  [se  adaugă:  “un  procent  de  60% din  bugetul 
aprobat de MCPN pentru co-finanţarea proiectului cultural se acordă în termen de cel mult 21 
de zile de la semnarea contractului, urmând ca restul de 40% să fie acordat”] în baza raportului 
narativ şi financiar precum şi a documentelor justificative, prezentate de beneficiarul finanţării 
nerambursabile.

 În termen de cel mult 15 zile de la finalizarea acţiunii sau proiectului cultural, beneficiarul este 
obligat să depună la sediul autorităţii finanţatoare documentele justificative insoţite de raportul 
financiar şi narativ.

 Nerespectarea  de  către  beneficiari  a  obligaţiilor  asumate  prin  contractele  de  acordare  a 
finanţărilor  nerambursabile  atrage  obligarea  acestora  la  restituirea  parţială  sau  integrală  a 
sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în conformitate 
cu prevederile contractuale, în condiţiile legii.

 În urma verificării  documentelor  justificative şi  a raportului  financiar  si  narativ,  autoritatea 
finanţatoare are obligaţia  de a recupera de la beneficiar  fondurile utilizate  de acesta pentru 
acoperirea altor cheltuieli decât cele aprobate de finantator.

 Suma finală acordată cu titlul de finanţare nerambursabilă se stabileşte în funcţie de raportul 
narativ şi de cheltuielile eligibile reale ale proiectului, pe  baza documentelor justificative 
depuse de beneficiar.  

 Modul  de  utilizare  a  sumelor  acordate  sub  forma  finanţărilor  nerambursabile  este  supus 
controlului  autorităţii  finanţatoare,  precum  şi  celor  cu  atribuţii  în  domeniul  controlului 
financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale;

 Finanţările  nerambursabile  acordate  nu  pot  fi  folosite  pentru  acoperirea  unor  debite  ale 
beneficiarilor, pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare 
sau pentru activităţi generatoare de profit.

5.5 Procedura de decontare a cheltuielilor 

Procedura de decont

Pentru a fi aprobată, o cheltuială trebuie să fie eligibilă. Documentul de referinţă pentru eligibilitatea 
cheltuielilor  este  Anexa  nr.  1  –  Formularul  de  buget.  Urmând  structura  bugetului  estimativ,  pe 
categorii şi tipuri de cheltuieli, Raportul financiar (Anexa nr. 2) trebuie să menţioneze tipul, numărul 
şi data documentelelor justificative, precum şi valoarea cheltuielilor efectuate.
Suma finală totală plătită beneficiarului nu poate în nici o situaţie să depăşească  valoarea finanţării 
stabilită  prin  contractul  de  finanţare  nerambursabilă,  chiar  dacă  totalul  costurilor  eligibile  reale 
depăşeşte  totalul costurilor eligibile  estimate.
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Pentru  DECONTARE  sunt  necesare  următoarele  documente  justificative,  pe  capitole  de 
cheltuieli, în copie:

1. Prestării servicii (colaboratori, alte servicii)

a) Colaboratori
Pentru colaboratorii implicaţi în proiect se vor incheia contracte civile sau convenţii  potrivit 
prevederilor Codului Civil, în care se menţionează obiectul convenţiei si valabilitatea acesteia;
• raport vizat de beneficiar, în care se specifică îndeplinirea activităţilor pentru care a fost 
încheiat contractul civil;
• contract;
• buletin sau carte de identitate a titularilor contractelor sau convenţiilor civile;
• stat de plată;
• dovada plaţii beneficiarului de contract;
• ordinul de plată şi extras de cont privind virarea taxelor către stat.
b) Alte servicii
Alte servicii legate de indeplinirea obiectului contractului cu respectarea prevederilor O.G. nr. 34/ 
2006 si O.G. 51/ 1998 cu completările şi modificările ulterioare.
• oferte; - doar pentru servicii în valoare de peste 15.000 Eur
• cereri de ofertă;
• document justificativ sau proces verbal de selecţie a ofertelor;
• contract;
• factură;
• proces-verbal de recepţie a serviciilor (acolo unde este cazul);
• dovada plăţii: chitanţă sau ordin de plată vizat de bancă şi extras de cont, sau altă dovadă a 
achitării facturii (pentru plăţi electronice).

2. Onorarii acordate titularilor de drepturi de autor sau de drepturi conexe

Cntractele se vor încheia potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile 
artistilor interpreţi sau executanţi, în care se menţionează obiectul contractului;
• contract;
• buletin sau carte de identitate a titularilor contractelor;
• stat de plata;
• declaraţie de venit;
• dovada platii beneficiarului de contract;
• ordinele de plată privind virarea taxelor pe venit.

3.Cazare, diurnă, transport intern şi internaţional

În  cazul  deplasarilor  internaţionale  se  vor respecta  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  518/1995 
privind  unele  drepturi  si  obligaţii  ale  personalului  român  trimis  în  străinătate  cu  completarile  si 
modificarile ulterioare. 
Pentru  deplasari  interne  se  vor  respecta  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  1860/2006  cu 
completarile si modificarile ulterioare.

a. CAZARE:
• oferte; - doar pentru servicii în valoare de peste 15.000 Eur
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• cereri de ofertă;
• document justificativ sau proces verbal de selecţie a ofertelor,
• contract de prestări servicii;
• factură;
• diagrama locurilor de cazare pe perioadele vizate, numărul persoanelor cazate, durata cazării;
• dovada plăţii:  chitanţă  sau ordin de plată  vizat  de bancă si  extras  de cont,  sau altă  dovadă a 

achitării facturii (pentru plăţi electronice).

b. DIURNĂ:
• B.I./C.I. sau pasaport;

• tabel nominal cu datele de identificare ale persoanelor fizice cu precizarea sumelor primite, 
perioadă si semnăturile acestora privind încasarea diurnei, în original.

c. TRANSPORT (intern sau internaţional)
Pentru  transportul  rutier cu autoturism/microbuz  sau  alte  autovehicule  destinate  transportului  de 
persoane se decontează consumul legal, potrivit certificatului de înmatriculare al vehiculului (consum 
legal exprimat în litri/100 km x preţ/1 litru de benzină x nr. de km. parcurşi).
• certificatul de înmatriculare al vehiculului,
• contract de închiriere a autovehiculelor/de prestări servicii, după caz;
• factură;
• foaie de parcurs,
• delegaţie,
• dovada plăţii: chitanţă sau ordin de plată vizat de bancă si extras de cont, sau altă dovadă a 
achitării facturii (pentru plăţi electronice).
• tabel centralizator întocmit, semnat si stampilat de beneficiar, cuprinzând numele si prenumele 
persoanelor care au călătorit, ruta, data, km parcursi;
Pentru transport feroviar si/sau aerian:

• tichetele/biletele de călătorie;
• talonul de îmbarcare;

• tabel centralizator întocmit, semnat si stampilat de beneficiar, cuprinzând numele şi prenumele 
persoanelor care au călătorit, ruta, seria şi numărul biletului, data, preţul biletului;

4. Inchiriere de spaţii şi aparatură
a) închiriere săli, spaţii pentru derularea unor spectacole.
• ofertă; - doar pentru servicii în valoare de peste 15.000 Eur
• document justificativ
• contract;
• factură;
• proces-verbal de recepţie a materialelor;
• dovada plăţii: chitanţă sau ordin de plată vizat de bancă si extras de cont, sau altă dovadă a 

achitării facturii (pentru plăţi electronice).
b) închiriere aparatură pentru sonorizare; iluminare; video-proiecţie.
• oferte; doar pentru servicii în valoare de peste 15.000 Eur
• cereri de oferte
• document justificativ sau proces verbal de selecţie a ofertelor
• contract;
• factură;
• dovada plăţii: chitanţă sau ordin de plată vizat de bancă si extras de cont, sau altă dovadă a 

achitării facturii (pentru plăţi electronice).
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5. Acţiuni promoţionale şi de publicitate, tipărituri
a) afişe, pliante, cărţi postale, broşuri, bannere, publicitate în presa scrisă.
• ofertă;
• cereri de ofertă
• document justificativ sau proces verbal de selecţie a ofertelor
• contract;
• factură;
• note intrare recepţie (N.I.R);
• bon consum;
• dovada plăţii: chitanţă sau ordin de plată vizat de bancă şi extras de cont, sau altă dovadă a 

achitării facturii (pentru plăţi electronice).
• 1 exemplar din materialul tipărit;
• aviz de expediţie;
• declaraţie pe proprie răspundere conform căreia tipăriturile s-au distribuit cu titlu gratuit.
    

Documentele justificative vor fi prezentate în copie, cu menţiunea „conform cu originalul”, semnate 
şi stampilate de către beneficiar. 
Facturile care vor constitui documente justificative la decont, vor fi emise de furnizori/prestatori pe 
numele beneficiarului finanţării nerambursabile.
Documentele  justificative  vor  fi  însoţite  de  un  OPIS,  semnat  şi  ştampilat  de  către  beneficiar.  In 
raportul financiar al proiectului, fiecare cheltuială efectuată va fi detaliată. 
Sumele globale nu se acceptă. 

Notă: În situaţiile în care au fost incidente dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind  
atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  cu  modificările  si  completările  ulterioare, 
beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a prezenta la decont documentele care 
atestă respectarea procedurii legale.

Pentru  valori  sub 15.000 de euro,  beneficiarul  are  obligaţia  să  facă  dovada prospectării  pieţei,  în 
concordanţă cu principiul eficacităţii utilizării fondurilor publice, cu anexarea unui tabel de prezentare 
comparativă a ofertelor primite de la prestatorii de servicii/comercianţi şi a unui document justificativ. 

Pentru valori  de peste  15.000 de euro,  beneficiarul  finanţării  are  obligaţia  să  respecte  prevederile 
O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice cu completările şi modificările ulterioare.

Toate documentele justificative externe (emise de un prestator din afara României către beneficiarului 
finanţării, către partener (parteneri) sau către participanţii la proiect se vor prezenta la decont însoţite 
de  traducerea acestora  în  limba  română,  efectuată  de  un  traducător  autorizat,  semnată  şi 
ştampilată.  [de înlocuit cu: Toate documentele justificative externe (emise de un prestator din afara 
României către beneficiarului finanţării, către partener (parteneri) sau către participanţii la proiect se 
vor prezenta la decont însoţite explicaţia în limba română a tipului de cheltuială sau de de traducerea 
acestora în limba română.]

Ultima  plată  către  beneficiari  poate  fi  făcută  cel  târziu  până  la  data  de    23  decembrie  ANUL   
CURENT  . De aceea, beneficiarii vor depune toate diligenţele pentru a respecta termenele stabilite în   
sarcina lor prin contract.  Toate  termenele  sunt termene de decădere,  ceea ce înseamnă că,  dacă o 
acţiune nu a fost efectuată în termen, ea nu mai poate face obiectul decontului.
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Stabilirea eligibilităţii unei cheltuieli se va face în primul rând în funcţie de evaluarea şi aprobarea 
integrală a activităţilor desfăşurate de beneficiar. Invalidarea unei activităţi va conduce inevitabil la 
neaprobarea cheltuielilor aferente respectivei activităţi.

Beneficiarul  justifică  CONTRIBUŢIA PROPRIE  în cadrul  proiect  prin documente financiare  
(facturi, contracte şi documente de plată etc.) 

5.6. Procedura de monitorizare şi raportare financiară
Elaborarea raportului  
Beneficiarii  finanţării  au  obligaţia  să  prezinte  Ministerul  Culturii  şi  Patrimoniului  Naţional 
următoarele documente în condiţiile şi la termenele stipulate în contract:
 rapoarte narativ şi financiar -  depuse în termenul stabilit prin contractul de finanţare;
 dovezi de realizare a activităţilor proiectului; 
 documentele justificative pentru cheltuielile efectuate 

Evaluarea şi aprobarea raportului 
Pentru  validarea  raportului  narativ,  beneficiarul  are  obligaţia  să  prezinte  dovezi  ale  desfăşurării 
activităţilor, ale obţinerii rezultatelor şi, implicit, ale atingerii obiectivelor stabilite în proiect:

 exemplare/mostre  ale  materialelor  publicitare  realizate  sau  dovezi  ale  realizării  şi 
distribuirii acestora;

 dosar de presă pentru campania de promovare şi evenimentul realizat;
 dovezile concrete ale desfăşurării activităţilor menţionate mai sus, precum şi orice alte 

materiale relevante pentru raportul narativ.

Atenţie!
Cheltuielile  efectuate  în cadrul  proiectului  vor deveni  parţial  sau în  întregime neeligibile  în 
condiţiile în care obiectivul proiectului nu este îndeplinit.

Atenţie!
Perioada  necesară  Ministerului  Culturii  şi  Patrimoniului  Naţional,  pentru  verificarea  şi 
aprobarea  raportului  şi  stabilirea  sumelor  ce  urmează  a  fi  decontate  este  de  15  zile 
calendaristice, deci solicitantul va ţine cont de aceasta în planificarea activităţilor sale.

RAPORTUL FINANCIAR  se va prezenta ţinând cont de următoarele elemente:
 raportul va fi intocmit in lei,
 fiecare cheltuială va fi detaliată.

Ministerul  Culturii  si  Patrimoniului  Naţional  îşi  rezervă  dreptul  de a face  verificări  atât  în 
perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului 
de activitate şi a raportului financiar.

Dosarul complet al proiectului trebuie păstrat de către beneficiarul finanţării, în condiţiile legii.

Suma finală acordată cu titlu de finanţare nerambursabilă se stabileşte în funcţie de raportul narativ 
final şi de cheltuielile eligibile reale totale ale proiectului, pe baza documentelor justificative depuse 
de beneficiar, finanţării putând fi acordată integral sau parţial, după caz. 

5.7  Drepturile  de  proprietate  intelectuală rezultate  în  urma  implementării  proiectului  aparţin 
beneficiarului finanţării. Beneficiarul, în calitatea sa de titular al drepturilor de proprietate intelectuală 
ce  decurg  din  implementarea  proiectului,  acordă  Ministerului  Culturii  şi  Patrimoniului  Naţional 
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dreptul de a folosi în mod gratuit informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului [se elimină: precum şi 
rezultatele obţinute.]

 IDENTITATE VIZUALĂ

Ministerul  Culturii  şi  Patrimoniului  Naţional   reprezintă  autoritatea  finanţatoare  pentru  proiectele 
culturale. Prin urmare, sigla sa va fi prezentă pe produsele de comunicare ale proiectului finanţat. 
Beneficiarul trebuie să promoveze Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în calitatea sa de 
finanţator al proiectului, în conformitate cu prevederile prezentelor Norme Metodologice. 
Atenţie! În situaţia în care se constată că beneficiarul finanţării nu a respectat prevederile prezentelor 
Norme Metodologice,  cheltuielile  cu  realizarea  materialelor  de promovare  pentru  care  acestea  se 
aplică, nu vor fi decontate.

LISTA ANEXELOR

Anexa 1 – Cererea de finanţare nerambursabilă pentru oferte culturale
Anexa 2 – Raport narativ şi financiar
Anexa 3 – Contractul de finanţare,
fac parte integrantă din prezentele Norme Metodologice.
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MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

Dosar nr.
(se completează la înregistrare)

CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
PENTRU OFERTE CULTURALE

PROGRAMUL DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ: 

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

I. DATE GENERALE

1. Datele de identificare ale solicitantului:

17

1. Titlul/denumirea:

2. Perioada de desfăşurare:

3. Locul de desfăşurare:



5.  A. Domeniile de referinţă pentru care se depune oferta culturală: 
(A se vedea şi anunţul public al programului pentru care se depune oferta culturală.)

1 Arte vizuale
2 Artele  spectacolelor  (cinematografie,  teatru, 

muzica, dans)
3 Patrimoniu  (conferinţe,  simpozioane,  ateliere 

de lucru)

Domeniile devin cele enumerate mai sus, conform programului Cultura: 

   Patrimoniu

Arte vizuale

Artele spectacolului

Literatură, carte, lectură

Arhitectură

Design şi arte aplicate

Proiecte interdisciplinare      

B. Domeniul principal de referinţă (unul din cele bifate mai sus):

Denumirea solicitantului:
Director/preşedinte (nume, 
funcţie):
Director economic/Contabil
(nume, funcţie):
Date de identificare: (CUI + R/)
Cod fiscal:
Cont IBAN nr.:
deschis la:
Sediu social:
Adresă de corespondenţă:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Adresă web:
Responsabilul de proiect
(nume, funcţie):
Telefon:
Fax:
E-mail:
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         ...........................................................................................

6. Complexitatea ofertei culturale: 

Proiect
Acţiune

7. Costul total 

Sursele de finanţare Suma (lei) Procentul din total

TOTAL Randul 1+2 100%

1. Costul suportat de U.E. (prin 
Programul Cultura 2007-2013 şi 
alţi organizatori)

%

2. Total cost suportat de solicitant 
conform contract cu U.E. din 
fonduri proprii sau atrase

Randul 3+4+5 %

3. Costuri ani precedenţi + costuri 
anii viitori

4. Contributie proprie*[de eliminat]

5. Suma solicitată de la M.C.P.N. în 
anul 2011

* minim 10% din costul total al proiectului

Acest tabel este confuz – ar trebui 1. să se opereze cu sumele din proiectul european, 2. sa 

se refere doar la Solicitantul român, fără sumele partenerilor, 3. să se folosească coloane pt 

EUR şi RON în paralel. 

Ex:

Sursele de finanţare Suma (EUR) Suma (lei) Procentul din total
1. Bugetul total (conform 
contractului cu UE, pt 
Solicitant)

Randul 1+2+3
100%

2. Finanţare UE %

3. Total cost suportat de 
solicitant conform contract 
cu U.E. din fonduri proprii 
sau atrase, din care

Randul 3.1+3.2

%

3.1 Costuri ani precedenţi + 
costuri anii viitori

%

3.2. Suma solicitată de la 
M.C.P.N. în anul în curs

%
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S E M N ĂT U R Ă
L . Ş .

__________________________

II. PREZENTAREA SOLICITANTULUI

1. Scurtă descriere a activităţilor solicitantului (max. 20 rânduri)

2. Experienţa în activităţi similare – sectiunea ar trebui eliminată pentru a acorda mai 
mult spatiu prezentarii proiectului pentru care se face solicitarea, se poate eventual 
anexa o prezentare a fiecarui solicitant la dosar

Nr.
crt. Descriere

1. Denumire/titlu

Scop şi obiective

Grup(uri) ţintă

Rezultate

Costuri

2. Denumire/titlu

Scop şi obiective

Grup(uri) ţintă

Rezultate

Costuri

3. ...

3. Solicitantul a mai primit finanţare de la M.C.P.N. în perioada 2005-2010 ?

Nr.
crt
.

Nume program/proiect/acţiune Anul
Suma

contractată (lei)

Suma
decontată

(lei)
1.

20

20



2.

3.

4.

...
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III. DESCRIEREA ................... (se completează: “PROIECTULUI” sau „ACŢIUNII”, după 
caz) 

1. Scurtă prezentare a .................................... (max. 20 rânduri)

2. Motivaţia şi oportunitatea realizării .......................... (max. 10 rânduri)

3. Scopul ............................... (max. 10 rânduri)

4. Obiectivele urmărite de ....................................(max. 10 rânduri)

5. Grupurile ţintă (max. 10 rânduri)

6. Relevanţa ................................ pentru grupurile ţintă (max. 15 rânduri)

22
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7. Calendarul evenimentelor [de introdus: pentru actvitățile din anul în curs// sau de 
introdus o secțiune de diferențiere a activităților pentru anul ](detaliaţi în max. 1 
pagină)

a. Etapa pregătitoare: 

b. Etapa de desfăşurare:

c. Etapa de evaluare şi raportare:

8. Planul de comunicare şi PR (max. 20 rânduri)

9. Rezultatele aşteptate (max. 20 rânduri)

10.Continuarea ................................. în viitor (max. 10 rânduri)
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IV. PARTENERUL/PARTENERII  SOLICITANTULUI  care  participă  la  program/proiect/ 
acţiune 

Date de identificare Partener 1 Partener 2 Partener „n”

Denumire legală

Statut juridic

Adresă oficială

Persoană de contact

Telefon, fax

Adresă e-mail 

Web site

Rolul şi implicarea în 
activităţile cuprinse în 
program/proiect/acţiune

V. BUGETUL 

[sunt necesare clarificări
1. daca acest tabel se referă la bugetul întregului proiect/al tuturor partnerilor sau 

doar la bugetul partenrului român
2. dacă acest tabel se referă la bugetul pe toţi anii de proiect sau doar pe anul în 

curs
3. bugetul de venituri e de preferat sa fie în EUR, dacă se referă şi la partenerii 

din alte ţări]

[Propunere buget global de venituri și cheltuieli :

Partener
Comisia 

Europeană 
(EUR)

Contribuția 
proprie 

asumată prin 
contractul cu 

UE
(EUR)

Total 
(EUR)

%

(1) (2) (3) (4) (5)

Partener 1 (Solicitantul român)

Partner 2

Partener 3

Total
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Venituri

Sursa de finanţare
Suma 

solicitată1

(lei)

Suma 
aprobată

(lei)

Suma 
contractată2

(lei)
%3

(1) (2) (3) (4) (5)

Total

Anexa 1
Deviz estimativ de cheltuieli [de revizuit conform observatiilor legate de tipurile de 
cheltuieli eligibile si de eliminat coloana cu propria contributie]

Tipul cheltuielilor
Suma totală

(lei) 
Contribuţia

solicitantului
10% (lei)

Suma
solicitată de la 

M.C.P.N.
(lei)

a) închirieri de spaţii şi aparatură
b) onorarii
c) prestări servicii 
d) colaboratorii
e) cheltuieli ocazionate de cazare

f) diurna legală

g) transport intern şi internaţional
h) tipărituri
i) acţiuni promoţionale şi de 

publicitate

S E M N ĂT U R Ă
L . Ş .

1 Cereri depuse.
2
 Contract semnat sau în curs de semnare la data depunerii prezentei cereri.

3
 Procentul pe care îl reprezintă suma solicitată din cheltuielile totale necesare pentru realizarea proiectului.
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__________________________
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Anexa 2
Declaraţie pe propia raspundere

Subsemnatul ............................................................................................................
Date de identificare:
CNP .......................................................
CI seria……. nr. ………… eliberată de ……………………….la data de……...…….
Adresa:……………………………………………………………………………………………..
Localitate:…………………………………….Judeţ:…………………………………………….
Contacte: tel. ………………………..fax……………………….mobil………………………….
e-mail………………………………..website……………………………………………………..

în calitate de: 
 PFA 
 reprezentant legal al organizaţiei/instituţiei/societăţii comerciale :

Numele organizaţiei/instituţiei/societăţii comerciale:................................................
Funcţia:  ..........................................................................................................

Titlul proiectului: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………….

Cod de identificare: 

declar pe propria răspundere că:

I. Solicitantul nu se află în nici una dintre următoarele situaţii:
 Solicitantul nu se afla în incapacitate de plată;
 Solicitantul  nu  are  plăţile  sau  conturile  blocate  conform  unei  hotărâri 
judecătoreşti definitive;
 Solicitantul nu a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat 
din fonduri publice;
 Solicitantul nu este vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
 Solicitantul nu are datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;
 Solicitantul  nu  este  condamnat  pentru:  abuz  de  încredere,  gestiune 
frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz 
de fals, deturnare de fonduri
 Solicitantul nu se afla in stare de dizolvare sau lichidare
 Solicitantul  a  respectat  obligaţiile  asumate  prin  contractele  de  finanţare 
nerambursabile anterioare
 Solicitantul nu va utiliza finanţarea nerambursabilă pentru activităţi generatoare 
de profit.
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II. Voi asigura contribuţia minimă din valoarea totală a proiectului  /  acţiunii  propuse 
spre  finanţare  în  cadrul  Programului  CULTURA  2007-2013   şi  voi  face  dovada 
disponibilităţii contribuţiei proprii la cerere.

III. Toate informaţiile cuprinse în Cererea de finanţare sunt reale, corecte si complete.

IV. Am citit şi am înţeles Normele Metodologice privind Programui Cultura 2007-2013
V. Reprezintă conflict  de interese orice situaţie care îl  împiedică pe solicitant în orice 
moment  să  acţioneze  în  conformitate  cu  obiectivele  autorităţii  finanţatoare,  precum  şi 
situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în 
implementarea  programului,  proiectului  sau  acţiunii  poate  fi  compromisă  din  motive 
familiale,  politice,  economice  sau  orice  alte  interese  comune  cu  o  altă  persoană. 
Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei 
solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile 
preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit 
mai  sus,  şi,  de  asemenea,  mă oblig  să  informez  autoritatea  finanţatoare  despre  orice 
situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în 
declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

 Numele  şi  semnătura  reprezentantului  legal  al 
organizaţiei/instituţiei:

Ştampila organizaţiei/instituţiei solicitante (după caz): 

Dat
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           Anexa 2

Ex:
FORMULAR – RAPORT NARATIV ŞI FINANCIAR
Contract nr. .............................................................................................................................
Data încheierii contractului ......................................................................................................
Asociaţia/Fundaţia ...................................................................................................................
- adresa: ....................................................................................................................................
telefon/fax: .............................................................................................................................
Denumirea proiectului ..............................................................................................................
Data înaintării raportului .........................................................................................................

I.Raport narativ

1.Descrierea activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului:
..................................................................................................................................................................................................................................................

II.Raport financiar

1.Date despre instituţia finanţată:
-  cont  bancar  nr.  .........................................,  deschis  la  Banca  (denumirea  şi  sediul)  ...................................  persoana  cu  drept  de  semnătură  (numele  şi 
prenumele) ......................................................................................................................................

2.Date despre finanţare:
- valoarea totală a finanţării în conformitate cu contractul încheiat: .................................................
- valoarea contribuţiei proprii: ..........................................................................................................
- valoarea finanţării de la U.E.: ..............................................................

Decont cheltuieli: 

Categoria de cheltuieli
Numărul documentului 

justificativ
Unitatea care a emis 

documentul
Data Suma Ce reprezintă
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Total (lei):

Semnătura beneficiarului
...................

Semnătura finanţatorului (serviciu economic)

30

30



                                                                                                                                           Anexa 
3

 CONTRACT DE FINANŢARE
Nr. ______ din _________ 2011

În  conformitate  cu  Ordinul  Ministrului  Culturii  şi  Patrimoniului  Naţional  nr......... 
privind aprobarea Normelor Metodologice privind cofinanţarea nerambursabilă pe anul 2011 
a programului Cultura 2007-2013, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) punctul 3, precum şi 
ale art. 11 alin. (1) şi alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările 
ulterioare,

În baza Notei nr. ...... din ........., înregistrată la direcţia / compartimentul / biroul de 
specialitate.

între

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu sediul în Bucureşti,
Şos.  Kiseleff,  nr.  30,  sector  1,  cod  poştal  011347,  cod  fiscal  4192812,  contul  nr. 
RO93TREZ70023670156XXXXX deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a 
Municipiului Bucureşti, reprezentat prin domnul......................................., Ministrul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional şi doamna.............................., Director al Direcţiei Buget, Finanţe, 
Contabilitate, denumit în continuare FINANŢATOR

şi

.......................... cu sediul în..................., Bd........... nr..............,
bl.  .......,  sector  ....,  CUI  ...........,  având  contul  IBAN ...............,  deschis  la  ..................... 
reprezentată  prin  doamna  /  domnul................,  cu  funcţia  de ...........denumit  în  continuare 
BENEFICIAR, a intervenit următorul contract:

Cap. I. Obiectul contractului

Art.  1. Finanţarea  nerambursabilă,  a  proiectului/acţiunii  culturale........................, 
organizat(ă) de către Beneficiar în perioada.................., în termenii şi condiţiile stabilite în 
cererea de finanţare, parte integrantă a prezentului contract.

Cap. II. Durata contractului



Art.  2. Durata  contractului  este  cuprinsă  între  data  semnării  lui  de  către  părţile 
contractante şi data prezentării de către beneficiar a documentelor justificative în condiţiile 
prevăzute de art. 9, art. 11 lit. c) şi lit. d)  din prezentul contract.

Cap. III. Valoarea contractului

Art.  3. Valoarea  contractului  este  de  ..............,  conform  devizului  anexat  parte 
integrantă a prezentului contract .

Art.  4. Suma  reprezentând  finanţarea  nerambursabilă  va  fi  virată  din  contul 
Finanţatorului cu nr. RO93TREZ70023670156XXXXX deschis la D.T.C.P.M.B. în contul 
Beneficiarului cu nr..........................., deschis la ........................, potrivit legii.

Cap. IV. Modalităţi de plată. Decontări

Art. 5. Suma prevăzută la art. 3 se acordă într-o singură tranşă, prin virament bancar, 
pe baza facturii emise de către Beneficiar, însoţită de documente justificative, conform legilor 
în vigoare.

Art. 6. Valorile fiecărei categorii de cheltuieli cuprinse în deviz sunt estimative, în 
consecinţă  se  pot  deconta  sume  în  plus/în  minus  faţă  de  cele  prevăzute  pentru  fiecare 
categorie,  cu  condiţia  ca  totalul  cheltuielilor  să  se  încadreze  în  valoarea  contractului,  cu 
respectarea prevederilor legale.

Art.  7. Vor  fi  acceptate  spre  decontarea  numai  cheltuielile  efectuate  de  către 
beneficiar în perioada executării contractului.

Art.  8. Pentru  fiecare  cheltuială  efectuată,  conform  contractului,  se  vor  prezenta 
documente justificative întocmite potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 9. Factura, documentele justificative şi raportul financiar şi narativ de activitate 
se  vor  transmite  Finanţatorului  în  termen  de  maxim  15  zile  lucrătoare  de  la  finalizarea 
proiectului, în caz contrar Finanţatorul va deduce din suma justificativă după termenul limită 
o sumă de 0,1% pe zi de întârziere.

Art. 10.  Documentele justificative şi rapoartele de activitatea se vor transmite prin 
poştă. Pe plic se va menţiona „Pentru Direcţia/Serviciul/ Biroul.....................”.

Cap. V. Drepturile şi obligaţiile părţilor

Art. 11. Drepturile şi obligaţiile FINANŢATORULUI:

a)  Are dreptul  să  modifice  cuantumul  finanţării  alocate  sau să  rezilieze  prezentul 
contract dacă Beneficiarul comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum 
şi  în  cazul  neîndeplinirii  sau  îndeplinirii  necorespunzătoare  a  obligaţiilor  contractuale 
asumate de către Beneficiar;

b) Finanţatorul are dreptul de a recupera de la Beneficiar fondurile folosite de acesta 
pentru  acoperirea  altor  cheltuieli  decât  cele  eligibile,  la  care  se  vor  adăuga penalităţi  de 
întârziere de 0,1% pe zi aplicate la sumele respective până la data recuperării lor;
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c) În cazul în care Beneficiarul nu transmite documentele justificative în termen de 10 
zile  lucrătoare  de  la  data  expirării  termenului  prevăzut  la  art.  9,  contractul  se  consideră 
reziliat de drept şi finanţarea nu se mai acordă.

d) În absenţa dovezii la momentul decontului, a contribuţiei Beneficiarului de minim 
10% din valoarea totală a proiectului/activităţii finanţat(e), contractul se consideră reziliat de 
drept şi finanţarea nu se mai acordă.
.

Art. 12. Drepturile şi obligaţiile BENEFICIARULUI:
a) Să  contracteze  şi  să  efectueze  plata  tuturor  cheltuielilor  aferente  realizării 

obiectului contractului, cu respectarea prevederilor legale în materie, inclusiv ale Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

b) Să  asigure  îndeplinirea  oricărei  alte  activităţi  legate  de  buna  desfăşurare  a 
proiectului;

c) Să prezinte Finanţatorului documente justificative însoţite de rapoarte de activitate;
d) Se obligă să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării proiectului cultural care 

face obiectul prezentului contract şi să nu utilizeze finanţarea nerambursabilă pentru activităţi 
generatoare de profit;

e)  Se obligă să întocmească exact şi corect toate  documentele justificative privind 
utilizarea finanţării;

f) Se obligă să completeze sau să modifice, la solicitarea Finanţatorului, documentele 
prezentate spre decontare în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării;

g) Se  obligă  să  specifice  menţiunea  „Proiect/acţiune  cultural(ă)  finanţat(ă)  de 
Ministerul  Culturii  şi  Patrimoniului  Naţional“  împreună  cu  sigla,  pe  toate  tipăriturile, 
afişe,  cataloage,  alte  materiale  publicitare,  pe copertele  CD-urilor,  cărţilor  şi  altor  bunuri 
similare rezultate în urma acestui proiect cultural;

h) Se obligă să accepte controlul şi verificările Finanţatorului şi al altor autorităţi cu 
atribuţii  în  domeniul  controlului  financiar-fiscal,  în  legătură  cu  modul  de  utilizare  a 
fondurilor ce constituie finanţarea primită.

i) Se obligă să facă dovada la momentul decontului, a contribuţiei de minim 10% din 
valoarea  totală  a  proiectului/activităţii  finanţate  prin  documente  justificative  (facturi  şi 
documente de plată).

j) Să furnizeze Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în termenul stabilit orice 
informaţie cu privire la derularea proiectului, pe care acesta o poate solicita; 

k)  Să depună la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu ocazia decontului, 
câte un exemplar/o mostră din materialele publicitare, de promovare sau de orice altă natură 
realizate  -  acolo  unde  nu  este  posibil  (de  ex.  există  un  singur  exemplar,  ca  în  cazul 
bannerelor) beneficiarul trebuie să obţină o dovadă foto/video/audio a realizării acestora; 

m) Să documenteze foto/video/audio activităţile/evenimentele proiectului într-un mod 
din care să rezulte data şi locul desfăşurării lor, participanţii, publicul, prezenţa logo-ului de 
finanţare şi orice alte elemente care au presupus cheltuieli ce urmează să fie propuse pentru 
decont şi/sau ar putea contribui la validarea raportului narativ;

n) Să distribuie gratuit materialele de promovare şi/sau publicitate realizate în cadrul 
proiectului şi să documenteze modalitatea de distribuire a acestora; 
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Cap. VI. Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului

Art. 13. Modificarea contractului
(1) Prezentul contract poate fi modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu 

acordul ambelor părţi, consemnat în scris prin act adiţional.
(2) Beneficiarul are obligaţia de a informa de îndată Finanţatorul – cel mai târziu 

în termen de 48 de ore de la producere – cu privire la orice eveniment sau împrejurare de 
natură  a  cauza  o  modificare  a  proiectului  cultural.  Informarea  va  conţine  şi  descrierea 
condiţiilor şi a circumstanţelor în care proiectul cultural se va desfăşura sau a oricăror alte 
aspecte privind executarea prezentului contract.

(3) Dacă  cererea  de  modificare  a  contractului  vine  din  partea  Beneficiarului, 
acesta  trebuie  să  o  adreseze  Finanţatorului  cu  cel  puţin  15  (cincisprezece)  zile  înaintea 
momentului la care doreşte ca această modificare să intre în vigoare, cu excepţia cazurilor 
bine justificate de Beneficiar şi acceptate de Finanţator.

(4) Schimbarea adresei, modificarea contului bancar pot face obiectul unei simple 
notificări, cu toate că acest lucru nu va afecta opţiunea Finanţatorului de a se opune alegerii 
făcute de Beneficiar în privinţa contului bancar.

(5) Suma maximă a finanţării nerambursabile menţionată la art. 3 din contract nu 
poate fi majorată.

Art. 14. Rezilierea contractului

(1) Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei 
de judecată, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în 
culpă  i  s-a  adus  la  cunoştinţă  că  nu  şi-a  îndeplinit  obligaţiile  contractuale,  cu  excepţia 
situaţiilor prevăzute la art. 11 lit. c) şi lit. d), ipoteză în care contractul se consideră reziliat de 
plin drept, fără a mai fi necesară emiterea unei notificări.

(2) Notificarea  va  putea  fi  comunicată  în  termen  de  5  zile  calendaristice  de  la  data 
constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii 
contractuale.

Art. 15. Încetarea contractului
Prezentul contract încetează să producă efecte la data rezilierii acestuia sau, după caz, 

la data prezentării de către Beneficiar a documentelor justificative în condiţiile prevăzute de 
art. 9 , art. 11 lit. c) şi lit. d) din prezentul contract.

Cap. VII. Forţa majoră

Art. 16. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale 
sau totale  a obligaţiilor  asumate prin prezentul  contract.  Prin  forţă  majoră se înţelege un 
eveniment  independent  de  voinţa  părţilor,  imprevizibil  şi  insurmontabil,  apărut  după 
încheierea  contractului  şi  care  împiedică  părţile  să  execute  total  sau  parţial  obligaţiile 
asumate.
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Art.  17. Partea  care  invocă  forţa  majoră  are  obligaţia  să  o  aducă  la  cunoştinţa 
celeilalte părţi,  în scris,  în maximum 5 zile calendaristice de la apariţie,  iar dovada forţei 
majore se va comunica în maximum 15 zile calendaristice de la producerea evenimentului.

Art. 18. Data de referinţă este ştampila poştei de expediere. Dovada va fi certificată 
de partea căreia i se opune cazul de forţă majoră.

Cap. VIII. Clauze speciale

Art.  19. Prevederile  prezentului  contract  se  completează  cu  dispoziţiile  legale  în 
materie, aflate în vigoare.

Art. 20. Beneficiarul va prezenta raportul narativ care trebuie să cuprindă informatii 
cu privire la gradul de realizare a obiectivelor propuse, precum şi la gradul de mediatizare a 
proiectului cultural şi reflectarea în presă a activităţilor derulate în cadrul proiectului cultural 
ce reprezintă obiectul prezentului contract.

Art.  21.  Drepturile  de  proprietate  intelectuală rezultate  în  urma  implementării 
proiectului  aparţin  beneficiarului  finanţării.  Beneficiarul,  în  calitatea  sa  de  titular  al 
drepturilor  de  proprietate  intelectuală  ce  decurg  din  implementarea  proiectului,  acordă 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional dreptul de a folosi în mod gratuit informaţia 
cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute.

Cap. IX. Litigii

Art. 22.
a) Părţile vor acţiona pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce pot 

apărea pe parcursul derulării prezentului contract;
b)    În  caz  de  nesoluţionare,  litigiile  vor  fi  supuse  spre  rezolvare  instanţei 

competente în acest sens.

Cap. X. Clauze finale

Art. 23.
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale.

Art. 24.
Responsabilii cu urmărirea derulării prezentului contract, prin intermediul cărora cele 

două părţi vor ţine legătura permanent, sunt:

• din partea FINANŢATORULUI:
– ......................................  Direcţia  /  compartimentul  /  biroul  de 

specialitate
– ...................................... Direcţia Buget, Finanţe, Contabilitate

• din partea BENEFICIARULUI: 
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– .......................................... Preşedinte/Director, 

Art. 25.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, în 2 exemplare cu valoare de original, câte unul 
pentru fiecare parte contractantă.

Ministerul Culturii şi Beneficiar
Patrimoniului Naţional

Ministrul Culturii şi Preşedinte/Director
Patrimoniului Naţional
........................................  ...............................

Subsecretar de Stat
..........................................

Secretar General 
...........................................

Director Contabil sef
Direcţia Buget,Finanţe,  ................................
Contabilitate
.........................................

Direcţia / compartimentul / biroul de specialitate
............................................

Serviciul juridic
...........................................
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Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Direcţia/Serviciul/ Biroul

DEVIZ ESTIMATIV

Programul de cofinanţare nerambursabilă Cultura 2007-2013 
Denumirea beneficiarului: …………………………….
Denumirea proiectului: ……………………………………..
Perioada de desfăşurare: ……………………………………..
Locul de desfăşurare: …………………………………………

lei
a) închirieri de spaţii şi aparatură 0
b) onorarii (drept de autor si drepturi conexe) 0

c) prestări servicii (colaboratorii, alte servicii) 0
d) cheltuieli ocazionate de cazare 0

e) diurna legală                                                                           0

f) transportul intern si international 0
g) tipărituri 0
h) acţiuni promoţionale şi de publicitate 0
TOTAL (lei): 0

AVIZAT
APROBA
T

Directia Buget Finante Contabilitate
Directia/Serviciul/ 
Biroul

Director, Director/ Sef serviciu
……………
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