
3

NNN MTT..IISTERUL TIT{ENETUTUI $I SPORTULU1

ORDIN

Nr.305 din 31.03.2017

privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul na{ional/local de proiecte de
tineret qi pentru concursul nafional de proiecte studentesti

Avdnd in vedere:
- Legea tinerilor nr.35012006 cu modificdrile ulterioare;
- Legea nr' 35012005 privind regimul finanldrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru

activit5ti nonprofit de interes gendral, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare;- Hotdrdrea Guvernului nr.25912006 privind aprobarea Normeior de cheltuieli pentru rcalizarca
programelor Autoritdlii Nalionale pentru Tineret in domeniul activitdlii de tineret, cu modificdrile
ultelloare;

- Hotdrdrea Guvernului m.2412015 pentru aprobarea Strategiei nalionale in domeniul politicii detineret pentru perioada 201 5 -2020;
- Nota de fundamentare nr.303 din 30.03 .2017

in temeiul art'S alin'(4) din HotdrArea Guvernului nr:.r112013 privind organizarea qi funclionareaMinisterului Tineretului ;i Sportului, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

Ministrul Tineretului qi Sportului
emite prezentul ordin

Art' 1' Se aprobd Metodologia pentru Congursul nafional/local de proiecte de tineret ;i pentru Concursulnalional de proiecte studenleqti, prevdzutd,in ANEXA care face parte integrantd din prezentul ordin.

Art' 2' Direclia Programe Ei Tabere pentru Tineret Ei Studenli va comunica prezentul ordin direcliilor despecialitate din cadrul Ministerului Tineretului qi Sportului qi Direcliilor JudJlene pentru sport qi Tineretrespectiv a Municipiului Bucureqti, care vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art' 3' La data intrdrii in vigoare a prezentului ordin, se abrogd dispoziliile ordinului ministrului tineretului
qi sportului nr.4I7 12016.

Art'4' Prezentul ordin se publicd in Monitorul oficial al Romaniei, partea I Ei intra in vigoare la data publicdrii.

MINISTRU
MARIUS _ ALEXANDRU DUNCA

Str. Vasite Conta nr. '16, sector Z, OZO154, Bucure5ti, RomAnia



ANEXA la OMTS nr.305/31.03.2017 .

METODOLOGIE
pentru Concursul na{ional/local de proiecte de tineret;i pentru Concursul

na{ional de proiecte studenfeqti

CAPITOLUL I
Tema qi bugetul concursului

Art. l. Tema Ei prioritfl{ile
(1) Prezenta metodologie se aplicd Concursului nalional de proiecte de tineret , Concursului nalional

de proiecte studenjeqti qi Concursurilor locale de proiecte de tineret, denumite in continuare

coniursuri, organrzate la nivel nalional de Ministerul Tineretului qi Sportului, denumit in continuare

MTS Ei la nivel local de Direcliile Judelene pentru Sport Ei Tineret, respectiv Direclia pentru Sporl Ei

Tineret a Municipiului Bucure;ti, denumite in continuare DJST, respectiv DSTMB, pentru

implementarea Strategiei nalionale in domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 - 2020 Ei a

Programului de Guvernare 2011 -2020.

(2) 
-Concursurile 

de proiecte sunt proiecte iniliate, elaborate, organizate de MTS/DJST/DSTMB qi

implementate de asoCialiile qi fundaliile care funclionedzdin condiliile O.G. nr.2612000 cu privire la

asocialii qi fundafii, aprobatd cu modificiri qi completdri prin Legea m.24612005 qi fundaliile judeJene

pentru tineret qi a municipiului BucureEti Ei Fundajia Nalionald pentru Tineret, care funclioneazd con'

iorm Legii nr.14612002 privind regimul juridic al fundaliilor judelene pentru tineret 9i a municipiului

BucureEti Ei al Fundaliei Nalionale pentru Tineret, in condiliile Legii m. 35012005 privind regimul

finanldrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru o activitate nonprofit de interes general

;i ale prezentei metodologii.
(:; f.-u qi prioritdlile pentru concursuri vtzeazdobiective specifice qi direclii de acliune prevdzute in

Strategia nalionala in domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 - 2020, aprobatd prin

Hot6rdrea Guvernulu t nr. 2412015 qi in Programul de Guvernare 2017 -2020 ;i vor fi stabilite anual de

Ministerul Tineretului qi Sportului. Acestea vor fi precizate in anunlul de participare publicat in

Monitorul Oficial al Romdniei ;i pe site-ul MTS (www,mts.rp) respectiv DJST/ DSTMB'

(4) Concursul na{ional/local de proiecte se incadreazd in Programul de susfinere a acliunilor de tineret

- P2, iu, Concursul nalional de proiecte studenleEti se incadreazd in Programul pentru dezvoltarea Ei

diversihcarea ofefiei de servicii gi programe pentru tineri, in special studenli - P4.

(5) Proiectele de tineret/studenleEti eligibile pot avea activitali de tipul:

a) cursuriistagii:
b) concursuri;
c) festivaluri;
d) cinemateci/videoteci ;

e) campanii; caravane;
f) expozilii; tirguri;
g) activitali cuiturale;
h) cluburi de tineret;
ij seminarii, simpozioane, mese rotunde, dezbaleri, conferinle, evenimente, ?ntdlniri de lucru, ateliere

de lucru, marcarea unor evenimente;
- j) centre de resurse;

ti; Uanci qibaze de date, biblioteci electronice;pagini web ;i platforme online; pagini web ;i platforme

educalionale web qi mobile;
l) schimburi de experienld la nivel nalional (inclusiv

de experienld intre organizalri la nivel nalional, etc.);

m) tabere;
n) Ecoli de vard;

schimburi de tineri la nivel national schimburi

o) consiliere qi consultanfd.
(6) proiectele de tineret/studenle;ti eligibile pot include qi activitali de tipuLmani-festarilor sportive

pentru amatori, dacd acestea sunt parte a unui proiect din care face parle,c3lpiffifiunal.{11tre activitatile

enumerate la alin. (5). ,.,j1', .,.i,;1ii.:1 "i- r
:,



Art.2. Bugetul
(1) Sumelelaprobate pentru Concursul nalional/local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul

nalional de proiecte studenleEti se alocd din bugetul P2, respectiv P4 qi sunt cele ptecizale ?n anunlul

de participare, publicat in Monitorul oficial al RomAniei qi pe site-ul Ministerului Tineretului qi

Sportutui lwww.mts.ro), av6nd ca limitd maxim[ pe proiect suma preci zatdin anunlul de participare'

1i; S"-"i. *"lo*t.' urmare desfbqur[rii Concursului nalional/local de proiecte de tineret se

reporteazdin cadrulP2, dupdcaz, crl aprobarea conducerii MTS, pentru:

a) proiecte de tineret ptoptii gi proiecte de tineret in parleneriat ale MTS/ DJST/ DSTMB;

b; ilte concursuri nalionale/ locale de proiecte de tineret'

(i) Sumele nealocate urmare desfbqurarii Concursului nalional de proiecte studenleEti se reporteazf, in

cadrul P4, dupi caz, clJ aprobarea conducerii MTS, pentru:

a) proiecte siudenleqti pioprii Ei proiecte studenleqti in parteneriat ale Ministerului Tineretului si

Sportului;
b) alte concursuri nalionale de proiecte studenleEti'

CAPITOLUL il
Condi{ii ;i criterii de eligibilitate pentru solicitanfi qi proiecte de tineret ;i studen{e;ti

Art. 3. Etigibilitate proiecte de tineref;i studen{eqti
(1) Sunt eligibile proiectele de tineret Ei studenfe;ti care:

a)'se inscriu ?n tima Ei prioritaflle stabilite pentru concursuri, prevdzute ?n anunlul de participare;

bj cuprind doar tipurile de activiiali eligibile pentru concurs, prevdzute Ia art. 1, alin' (5) qi/sau (6),

c) sunt depuse de solicitanli eligibili, conform u\'4;
d) au ca beneficiari:

1j.f ; in proporjie de 100% tineri, definili conform Legii tinerilor nr. 35012006, avAnd vArsta cuprinsd

intre l4 qi 35 de ani:
(d.2) in propor{ie Oe tOOX studen{i, definili conform Legii educaliei nalionale nr. I12011, cu modi-

ficdrile ;i completdrile ulterioare;
(d.3) minimum 80% dintre participanlii (beneficiari, echipd de management, experli in cadrul proiec-

tului, etc.) la proiecte sd fie tineri cu vdrsta cuprins[ intre 14 Ei 35 de ani;

e) asigura contribujia proprie ;i/sau atrasd de minimum l0o/o din valoarea proiectului de tineret/stu-

denlesc (in bani qi/sau valotrzatd);

f) se incadr eaz6.inperioada de derulare stabilita pentru concurs, perioadd precizat1,in anunlul de par-

ticipare, publicat in Monitorul Oficial al Romdniei Ei pe site-ul MTS/DJST/DSTMB;

g) sunt insolite de declaralia de integritate semnatd de reprezentantul legal al ONG conform modelului

din Anexa nr. 2;

h) sunt insolite de declaralia pe propria r[spundere confbrm cdreia proiectul nu beneficiazdl nu au

beneficiat de finanlar" n.ru*btrrsaulta de la-MTS/DJST/DSTMB/aIIe fonduri publice, conform mo-

delului din Anexa nr.2.L, iar in cazul in care a contractat, in cursul aceluiaqi an calendaristic, mai mult

de o finanlare nerambursabilS de la MTS/DJTSIDTSMB, nivelul total al finan!5rii nu depdEeEte o

treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul

MTS/DJTS/DTSMB, declaralie conform modelului din Anexa m.2.2;

. i) sunt depuse pe fbrmularul de finanlare, conform Anexei ff. 1 ;

nal ; municipiul Bucure;ti va fi asimilat unui judeJ ;

k) propune benehciari exclusiv dinjudelul in care se organizeazd concursul local de proiecte,

p*; concursurile de proiecte de tineret organizate la nivel local ;

l) respecta prevederile legale in vigoare ..r priui.. la normele de cheltuieli in domeniul activitalii de

tlneret, conform Hotardrii Guvernului nr.25912006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru

realizareaprogramelor Autorit[1ii Nalionale pentru Tineret in domeniul activitafli de tineret, cu modi-

fic[rile ultlrioare, pentru cheltuielile finanlate de MTS'

Art. 4. Eligibititate solicitanf
l:'...

I



(l) Solicitanfi eligibili pentru Concursul nalional de proiecte de tineret sunt asocialiile 9i fundaliile

care funclio neazdin condililte o.G. nr. z6liooo cu privire la asocialii qi fundalii, aprobatd cu mo$i-

ficari qi completari prin Legea m. 24612005 Ei fundaliile judelene pentru tineret Ei a municipiului

BucureEti ;i Fundalia Nalional[ pentru Tineret, care funclioneazdconform Legii nr. 14612002 privind

regimuf ;uiidic al fundaliitor judelene pentru tineret qi a municipiului Bucureqti gi al Fundaliei Na{io-

nale pentru Tineret, .n *talft.atit. Ei completdrile 
- 
in vigoare care indeplinesc cumulativ :

a) au menlionate in statut/actul constitutiv/ regulamentul intern de organizare 9i funclionare tipurile

de activitdli pentru tineret pe care urmeazd sd le desfbEoare prin proiect;

b) au respeciat in ultimii doi ani contractele de finanlare nerambursabila acordate Eiisau parteneriatele

semnate cu finanlatorul qi au raportat corect, complet qi la timp in cadrul respectivelor contracte de

hnanf arelp arteneriate ;

c) nu depagesc numdrul de proiecte depuse, prevdzutin anunful de participare;

Aj a' Oepus dosarul de coniurs in termenul limita de depunere, stabilit in anunlul de participare'

(2) Sunt solicitanli eligibili pentru concursul local de proiecte de tineret asocialiile qi fundaliile definite

la alin. (1) care funclineaza in conditriile o.G. m. zelzooo cu privire la asocialii qi fundalii, aprobatd

cu modificdri qi complet6ri prin Legea rr.24612005 qi care indeplinesc cumulativ condiliile de la lit'

(a) - (d) Ei au iediul sociaVntiata, injudelul in care se organizeazd concursul local de proiecte'

Art. 5. Solicitan{i neeligibili
Sunt neeligibili pentru concursuri solicitanlii care:

a) fac obiectui r-rnei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja in stare de dizolvare sau de

lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

b) sunt vinovate de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care finanlatorul le poate

justifica;
.; nu si-au indeplinit obligajiile referitoare la plata contribuliilor la asigurlrile sociale sau la plata

taxeloi qi impozilelor la bugetui de stat, in conformitate cu prevederile legale;

d) au fbcut obiectul unei hotardri dehnitive gi irevocabile pentru fraudd, coruplie, implicarea intr-o

organrzaliecriminali sau orice altd activitate i1egal[ in detrimentul intereselor financiare, fbr[ sd existe

dwezi cd s-au luat in ultimii ani mdsuri de corec{ie in acest sens;

e) au fost declar ate a f"s. intr-o situalie grav6 de ne-respe ctare a obligaliilor contractuale privind

procedurile de achizilie sau procedurile de acordare a finanJdrilor;

f) sunt subiect al unui conflict de interese cu organizalii sau persoane direct sau indirect implicate in

procedura de acordare a finanllrii nerambursabile;

g) sunt vinovate de distorsiondri grave in procesul de transmitere a informaliilor solicitate de finanlator

iuu t , reuEesc sd furnizeze informaliile solicitate;

h) nu prezint[ declaraliile menlionate la art' 3 alin' (1) lit' g) qi h)'

CAPITOLUL ilI
Organtzarea Concursului na{ionaV local de proiecte de tineret qi a Concursului na{ional de

proiecte studen{eEti

Art. 6. Anun{ul de ParticiPare
(1) Anunlarea publicd a Concursului nalional de proiecte de tineret 9i a Concursului nalional de

proiecte studenleEti, respectiv intenlia de atribuire a contractelor de finanlare, se face de cdtre Minis-

. terul Tineretului qi Sportului prin:

a) anun! in Monitorul Oficial al Romdniei, Paftea a VI- a;

b) anun{ intr-un cotidian central;

c) anun! pe site-ul MTS Ei al unitalilor din subordine, ?ntr-un mod in care sd fie vizibil Ei uEor de

accesat;

d)anunlpepaginileactivecleinteracliunemediaonlinealeMTS.
(2) Anunfarea publicd a concursului local de proiecte de tineret, respectiv inten{ia de atribuire a con-

iractelor de hnanlare, se face de cdtre DJST/DSTMB prin:

a) anun! in Monitorul Oficial al Romdniei' Partea a Vi- a; , '''
b) anunl doua cotidiene locale:

c) anun! pe site-ul MTS Ei al DJSTiDSTMB,acolo unde acestea furlclioneazd,intr-un mod in care sd

fie vizibil qi uEor de accesat; ' I .



d) anun! pe paginile active de interacJiune media online ale MTS Ei ale DJST/DSTMB'

(3) Publicarea poate fi completatd qi prin utilizarea altor mijloace de informare'

(4) Data apariliei anunlurilor Ei afigarea pe siie-uiMTS /DJST/DSTMB trebuie sd fie cu minimum 30

ie zile calendaristice inainte de data limita de depunere a proiectelor'

(5) Anunlul de parlicipare cuprinde: perioada de organizare gilocul desfdEurdrii concursurilof' suma

alocatd,valoarea -u"i-a alocata unui proiect, numiiul maxim de proiecte care poate fi depus de cdtre

un solicitant, temeie Ei prioritalile coniursului, data limitd pentru depunerea propunerilor' calendarul

concursurilor, site-ul instituliei'ae unde se pot obline informa{ii cu privire la-concurs'

(6) Metodologia de finanlare se poate obline de la sediul MTS/DJST/DSTMB sau desc[rca de pe site-

ul'MTS dar qial DJST/DSTMB, acolo unde acesta funclioneaz[.

(7) Solicitanlii au dreptul sd solicite in scris, inclusiv prin poqta electronicd' clarificdri privind

metodologia a" nnanlare, cu cel pulin 6 zlle calendarisiice inainte de data limiti de depunere a

proiectelor.
(8) MTS/DJST/DSTMB are obligaiia de a rdspunde in scris prin e-mail' cu cel pulin 4 zile

calendaristice inainte de data limit[ de depunere a proiectelor. Toate intrebdrile ;i rdspunsu.rile vor fi

postate pe site_ur MTS/ DJST/DSTMB, fara indicarea persoanelor care au transmis intrebdrile.

A;"il ili""ii" in .or. la data limita de depunere, nu existd cel pulin doi solicitanli inscriqi'

MTSiD.IST/DSTMB are obligalia sa repete concursul/ concursurile cu respectarea prevederilor alin'

(1) - (7). a

(10) Dacd Ei in situalia prevdzutd L alin. (9) se va inscrie la concurs un singur solicitant'

concursul/concursurile se va./vor or ganlza'

Art. 7 . Sus{in erea solicitan{ilor in pregitirea proietj:lg
in perioada de preg6tire a proiectelor, MIS/DJSi/DSTMB poate s[ suslini potenlialii solicitanli prin

organrzareade intdlniri gi transmiterea de date/ informaiii, prin intermediul website-ului sau a altor

mijloace de comunicare.

Art. 8. Depunerea dosarului de concurs

(1) Solicitanlii depun in plic sigilat, urmdtoarele:

(t.1.) Documente depuse in original, in format fizic:

a) Formularul de finanlare (Anexa nr' 1);

bj Certificatul de atestare fiscald privind plata obligaliilor la bugetul de stat;

c) Declaralia de integritate semnat a de ieprezentintul legal al solicitantului conform modelului din

Anexa nr. 2;

d) Declaralia pe propria rdspundere conform c[reia proiectul nu beneficiazd'l nu a beneficiat de fi-

nanlare nerambursabild de IaMTS/DJST/DSTMB alte fonduri publice, conlorm modelului din Anexa

m.2.I. iar in cazul in care solicitantul a contractat, in cursul aceluiagi an calendaristic, mai mult de o

finanlare nerambursabild de la MTS, niverul totar al finanldrii nu depdqeqte o treime din totalul fondu-

rilor pubrice arocate programeror aprobate anual in bugetul MTS, declaralie conform modelului din

Anexa nr.2.2;

e) Extrasul din Registrul special al asocialilor qi fundaliilor, in cazul asocialiilor qi funda{iilor pentru

asocialiile Ei fundaliile care funclioneaza in condiliile o.G. nr. 2612000 cu privire la asocialii Ei fun-

dafii, aprobatd cu modificdri 9i completdri prin Legea m' 24612005;,

f) Regulamentul intern de organizaie gi frn.lion*., inrcazul funda{iilor judelene pentru tineret qi a

- -,rrriJipiului Bucureqti Ei "t tld3!i,"] Nalionale pentru Tineret'

(1.2.) Documente^depuse pe CD/DVD/memory stick, scanate in format pdf:

a) Certificatul de inregistrare Fiscald;

b) Acordul de parleneriat (daca este cazul);

c) cv-urile membrilor echipei de proiect din 
"ur. 

s[ reiasl experienla specificd activitdlilor proiectului

depus.
(1.3.) Documente depuse pe CD/DVD/memory stick' in format word:

u; tot-.ttutul cle finanlare (Anexa nr' 1)'

(2) Documentele se depun in termenut stauitit prin anunlul de participare' cu respectarea ultimei zile

de depunere ca fiind ziiaincare plicurile sunt inregistrate la MTS, inchrsiv pentru documentele trimise

prin poStd sau curier.



(3) Documentele se depun la MTS (Registratura) - Str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, Bucureqtt,

i.om6nia, respectiv la adresele DJST/DSTMB, in plic sigilat, sau se transmit prin poEtd sau cutier, cu

menliunea ,,pentru Concursul nalional de proiecte de tineret"/,,Pentru Concursul local de proiecte de

tineret"/,,Pentru Concursul naiional de proiecte studenfeqti" (dupd caz)'

Art. 9. Comisii de evaluare
(1) Comisiile de evaluare pentru concursuri gi atribuliile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului

tineretului Ei sporlului I decizie a directorului executiv al DJTS/DTSMB'

e\Lanivelul MTS, comisiile de evaluare includ persoane nominalizate din cadrul Direcliei Generale

i1;;;.^i;-;;.rr; de evaluare pot fi nominalizali Ei membri aparJindnd altor Direclii Generale/

Direcliii Servicii/ Birouri/ Compartimente ale MTS'

(3) La nivelul DJST/DSTMB, comisia de evaluare include persoanele cu atribulii in domeniul

irogru,o.tor de tineret,directorul executiv/directorul executiv adjunct, dupd caz, Ei reprezentantul

compartimentului fi nanciar contabilitate'
(a) La intrunirile comisiilor de evaluare au dreptul de a parlicipa numai membrii acestora'

(ijRegulile de evitare a conflictului de interese prevdzute de legislalia in domeniul achizitiilor publice

sunt aplicabile prin analogie ;i membrilor comisiilor de evaluare.

(6) pe parcursul desfbE.rrirli procesului de evaluare, membrii comisiilor de evaluare au^obligafia de a

p^tru confidenlialitatea urrrpru conlinutului proiectelor Ei a asigura imparlialitatea' In acest sens,

membrii comisiilor de evaluire semneazd o declaralie de confidenlialitate Ei imparlialitate pe propria

rdspundere.

A;i;;;;iin care unul dintre membrii desemnali in comisia de evaluare constatd, oricand pe parcursul

exercit6rii atribuliilor, c6 se afld intr-o situa{ie de incompatibilitate/conflict de interese, atunci acesta

solicitd de indatd inlocuirea sa din componenla comisiei respective. Situaliile de

incompatibilitate/conflict de interese pot fi sesizate MTS/DJST/DSTMB Ei de cdtre terli' In cazul

apariliei unei situalii de incompatibilitate/conflict de interese, se dispune inlocuirea persoanei in cauz'h'

(g) rrrtoaut de lucru al comisiiior de evaluare este stabilit de comun acord intre membrii acestora, cu

respectarea calendarului concursului.

(9) La frnalul procedurii de evaluare, fiecare comisie intocmeEte un rapofi al procedurii, semnat de

preEedinte Ei de membrii comisiei.

Art. 10. Seleclia solicitan{ilor qi a proiectelor

Seleclia se reahzeazd in doud etape:

a) Etapa de verificare administrativd qi a eligibilitalii - in aceastdetapb,se verificd documentele depuse

pentru eligibilitatea proiectului qi eligibilitaltea solicitantului. in aceastd etap[ nu se acordd punctaj qi

este eliminatorie; . 1

b) Etapa de evaluare tehnic[ a proiectelor. in aceastd.eta.g6.vor intra doar proiectele care au fost admtse

dupd etapa de verificare administrativa qi a eligibilitdlii. in cadrul acestei etape proiectele vor primi

punctaj conlorm Anexei nr.4.

Art. li. Etapa de verificare administrativl qi a eligibilitntii
(1) Etapa de verificare administrativa Ei a eligibilitaliiconsta in verificarea conformitalii documentelor

depuse, a eligibilitdlii proiectului Ei a etigiUiitalii solicitantului. Aceastd etapd se realtzeazd de comi-

siile de evaluare constituite in acest scop'

itil;;i.iup.i de verificare administrativa ;i a eligibilitdlii, comisia de evaluare verificd dacd:

a)'solicitanlii audepus la dosar documentele prevazutelaatrlt.8, alin' (1);

bj soficitanlii respecta prevederile ar1. 4 gi nu se incadreazl'intt-una dintre prevederile art'5;

cjproiectele respectd prevederile art. 3 alin. (1), dup[ caz lit.j) Ei k);

(3) Dupa verificarea iocumentelor din punct'de vedere administrativ Ei al eligibilitl1ii, comisia de

evaluare are obligalia de a publica un raporl preliminar al etapei de verificare administrativa gi a eligi-

bilitafli. . .1-,_,,:c^^^^^A
i;til;;r-en de 5 zile lucratoare de la data publicarii raportul preliminar al etapei de verificare admt-

nistrativ[ Ei a eligibilitalii, solicitanlii ale cdror documente au fost declarate incomplete, au posibilita-

tea de a le comPleta. '

(5) Completdrile pot viza doar documentele prevdzute la art. 8 alin (1.1.) lit. b), c), d), e) Ei f), alin'

(1.2.). Ei alin. (1.3')' i

(6) Completdrile solicitate se transmit in original, copie conform[ cu originalul sau scanatei, dupd caz'



(7) Se iau in considerare modificdrile/completdrile depuse la registratura MTS/DJST/DSTMB,

transmise prin pogtd (data de inregistrare la MTS/ DJST/ DSTMB) la MTS/DJST/DSTMB, pdndla
data limitd de depunere, precizatd in anunlul de participare. Modificdrile/completlrile
depuse/transmise in afara perioadei precizate in anun{ul de participare nu se iau in considerare, fapt

care duce la respingerea proiectului de tineret/studenfesc.
(8) Solicitanlii care nu indeplinesc condiliile administrative qi de eligibilitate prevdzute la ahn. (2),

dupd completarea documentelor, aEa cum au fost solicitate de comisia de evaluare, sunt eliminali din

conculS.
(9) DupA reverificarea documentelor din punct de vedere administrativ qi al eligibilitalii, in urma de-

pgnerii de c6tre solicitant a completdrilor solicitate, comisia de evaluare are obligatia de a publica un

raport cu rezultatul final al etapei de verificare administrativd Ei a eligibilitdlii.
(1b) Raportul cu rezultatul preliminar qi final al verificdrii administrative Ei a eligibilitalii, atdt pentru

Concuriul nalional de proiecte de tineret c6t qi pentru Concursul nalional de proiecte studenleqti, se

publica pe site-ul MTS, la dataprevdzutd.in anunlul de participare. Anunlarea publicdrii raportului cu

iezultatul final al verificdrii administrative ;i a eligibilitalii se va face qi pe paginile active de interac-

liune media online ale MTS.
(t t; Raportul cu rezultatul final al verificdrii administrative Ei a eligibilitdlii pentru Concursul local de

proiecte se publicd pe site-ul DJST/DSTMB, sau la sediul acestora, acolo unde nu existd site, la data

prevdzutdin anunlul de participare. r

itZy nroiectele de tineret/studenleEti ale solicitanlilor, care indeplinesc condiliile administrative qi de

eligibilitate trec la etapa de evaluare tehnicd.

Art. 12. Etapa de evaluare tehnicd , pebazil de punctaj
(1) Etapa de evaluare tehnicd a proiectelor de tineret / studenleqti se realizeazd de cdtre membrii comi-

iiitor ae evaluare, ale cdror atribulii sunt prevdzute in ordinul MTS / decizia directorului executiv al

DJST/DSTMB.
(2) Procedura de evaluare tehnicd a proiectelor de tineret/studenleEti se aplicd at6t concwsurilor nalio-

nale, cdt qi concursurilor locale de proiecte
(3) Membrii comisiilor de evaluare acordd pe Formularul de evaluare prevdzrrt.in Anexa nr. 3 un punc-

taj pentru fiecare criteriu Ei subcriteriu. Punctajul final al proiectului dat de fiecare evaluator este suma

punctajelor pentru toate criteriile qi subcriteriile din grila de evaluare prevdzute in Anexa nr. 4. Punc-

iajul final al fiecdrui proiect de tineret/studenfesc se calculeazd ca medie aritmeticd a punctajelor acor-

date de cdtre membrii comisiei de evaluare care au evaluat proiectul.

(a) Nu pot exista diferenle mai mari de 10 puncte intre punctajele totale Ei de 20% cu rotunjire din

punctaj-pentru fiecare criteriu, intre punctaiele acordate de cdtre fiecare membru al comisiei de eva-

irur. .ut" a evaluat proiectul. Rotunjirea aplicdrii procentului se realizeazd. intotdeauna pdnd la

numdrul de puncte superior. in aceast[ situalie membrii comisiei de evaluare care au evaluat proiectul,

vor realizao reconciliere pebazamotivelor de acordare a punctajelor qi vor proceda la reevalaure.

(5) Dacd in urma ,".on"ili.tii, diferenjele se menlin peste limitele menlionate la aliniatul anterior,

proiectul este reevaluat de cdtre un alt evaluator. in cazul in care existd diferenle de punctaj peste

ii*it.l. menlionate la aliniatul anterior intre evaluator Ei punctajul stabilit de comisie in urma

reconcilierii, proiectul este discutat Ei evaluat de membrii comisiei in Eedinla comund, care stabileqte

punctajul final.
(O) pctripete de evaluatorrinainteazd plenului comisiei de evaluare evaluarea asumatd pentru fiecare

proiect.
(7) Comisia de evaluare centralrzeazd evaludrile realizate de

raportul procedurii de evaluare in baza punctaj elor centr altzale.
echipele de evaluatori qi intocmeqte

Art. 13. Selecfia proiectelor
(1) pentru a fi seiectat in vederea finanldrii la concursurile na{ionale qi locale, proiectul trebuie s[

oblind un punctaj minim de jumdtate (50%) din punctajul maxim aferent secfiunilor C2, C5 Ei C6 qi

intiegul proiect un punctaj minim de jumdtate (50%) dinpunctajul maxim, respeitiv 50 de pungle.

(2)inrrr-u p.o..durii dL evaluare, proiectele sunt declarate admise,iy'cazul in care indeplinesc

criterii1ede1aalin.(1)Eisuntdec1araterespinse,dacdnuindeplinescacq{tecriteiii.
(3) proiectele de tinerei/studenleEti admise primesc finanlare in ordineiciescrescdtoare a punctajului

oblinut, in limita sumei alocate pentru concursuri. \



(a) In situalia in care doui sau mai multe proiecte sunt pe ultimul loc, la punctaj egal, este finanlat acel
proiect care are punctajul final cel mai mare la criteriul "C6".
(5) Daca Ei ?n situaliaprevdztrtd.la alin. (4) se menlin la punctaj egal doud sau mai multe proiecte, este

finanlat acel proiect care are punctajul final cel mai mare la criteriul "C5".
(6) DacA qi in situaliaprevdzutd.la alin. (a) Ei (5) se menlin la punctaj egal doud sau mai multe proiecte
aflate pe ultimul loc, este finanlat acel proiect care are contribulia proprie Ei/sau atrasd cea mai mare.
(7) Proiectele care nu au fost respinse conform criteriilor de la alin. (1), dar pentru care, in urrna or-
dondrii dupd punctaj, nu sunt fonduri disponibile, sunt plasate pe o listd de rezerve. in cazul in care

din orice motiv nu se mai poate incheia contractul de finanlare pentru oricare dintre proiectele se-

lectate, proiectele de pe lista de rezerve urmeazd a fi contractate in ordinea descrescdtoare a punctajelor
oblinute.
Art. 14. Afiqarea rezultatelor
(1) Rezultatele concursurilor nalionale se afiEeaz[ in conformitate cu anunlul de participare, pe site-ul
MTS (www.mts.ro).
(2) Rezultatele concursurilor locale se afiqeaz[ in conformitate cu anun{ul de participare, pe site-ul
DJST/DSTMB, acolo unde acesta funclioneazd qi la sediul acestora.

Art. 15. Contestafii
(1) Rezultatele concursurilor nalionale si locale pot fi contestate in termen de 3 zile lucr[toare de la
data af,rqdrii. ,
(2) Contestaliile se depun fie la sediul MTS (Registratura) din Bucureqti, strada Vasile Conta nr. 16,

sector 2, fie se transmit pe e-mail, la adresa precizatd,in anunlul de participare. Contestaliile depuse in
afara perioadei de contesta{ii precizatd, in anunlul de participare Ei/ sau transmise prin alte modalitdli,
in afara celor menlionate, nu sunt luate in considerare.
(3) Contestaliile sunt analizate de c6tre comisiile de contestalii, constituite in acest scop la nivelul
MTS, prin ordinul ministrului tineretului Ei sportului.
(4) Rezultatele contestaliilor se afi;eazd la dalaprevdzut[,in anunlul de participare, pe site-ul MTS .

(5) DupA afiqarea rezultatelor la contestalii se afiqeazd rezultatele finale ale concursurilor, pe site-ul
MTS/DJST/DSTMB ;i/sau la sediul acestora, dupdcaz.

CAPITOLUL IV
Finan{arean'""';::;:;.llii:,';'JitrJ,'il'ffi1xh';r',:m::ll,ilifi 

llrocardeproiecte
Art. 16. Contractarea ;i modificarea contractelor
(1) DupA afiqarea rezultatelor finale, MTS/DJSTiDSTMB transmite cdtre solicitanfii declarali

cAqtigdtori prin e-mail, o adresd prin care li se solicitd acordul cu privire la termenii finanldrii. In si-

tualiain care, un solicitant nu acceptd termenii finanldrii gi/sau nu transmite in termen acordul, con-

tractul de finanlare nerambursabil[ nu este incheiat, urmdnd a fi contactali solicitanlii de pe lista de

Tezerve, in ordinea punctajului.
(2) Proiectele de tineret/studen{eEti selectate la concursuri vor face obiectul unui contract de finanlare

nerambursabild, conform modelului prevdzut in Anexa tr.5, incheiat intre solicitant qi

MTS/DJTS/DTSMB. Termenul limita de semnare a contractelor de finanlare nerambursabild nu poate

fi mai mare de 30 zile calendaristice de la data afi;drii rezultatelor finale, dupd soluJionarea contes-

taliilor, dar nici mai mic de 3 ztle lucrdtoare fala de inceperea proiectului de tineret/studenfesc.
(3) Dupa semnarea contractului de finanlare, solicitanlii ale cdror proiecte sunt finanlate devin
beneficiari.
(4) Contractele de finanlare nerambursabild se pot modifica doar prin act adifional.

Art. 17 . Dosarul proiectului
(1) fn vederea finanldrii unui proiect de tineret, MTS/DJSTiDSTMB intocmeqte dosarul proiectului,

care va cuprinde:
a) formular de finanfare, conform Anexei nr.1;
b) formularul de finanlare se ?nsole;te obligatoriu de toate documentele depuse de solici{an! la concurs;

c) referat;
d) propunere de angajare Ei angajament bugetar 

,

e) contract de finanfare. l



(2) Documentele prevdzute la alin. (1), lit. c), d) qi e) se intocmesc de cdtre salarialii
MTS/DJST/DSTMB, cu atribulii in domeniul programelor de tineret.
(3) Fiecare proiect vafr alocat unui salariat MTS/ DJST/ DSTMB cu atribulii in domeniul activitdlii
de tineret, care va ?ntocmi documentalia necesard finanldrii proiectului, va gestionarelalia cu benefi-
ciarul pe perioada proiectului qi va oferi suport in implementare beneficiarilor.

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

tineret ;i la Concursul nafional de proiecte studen{eqti

Art. 18. Derularea proiectelor
(1) Proiectele de tineret/ studenlegti selectate se desfdqoard in perioadaprecizatd,in anunlul de partici-
pare publicat de MTS/DJST/DSTMB. Perioada de deslb;urare a unui proiect cuprinde pregdtirea,
derularea qi evaluarea.
(2) Proiectele finanlate se incheie cel tArziu 7a dala prevdzuti in anunlul de participare.
Art. 19. Monitorizarea proiectelor
(1) MTS/DJTS/DTSMB, are dreptul de a monitoriza modul de derulare a proiectelor de tineret/
studenleEti, prin verificarea rapoafielor de implementare qi prin efectuarea de vizite de monitortzare Ia
sediul beneficiarului sau la locul/locurile de desfdgurare a activitdlilor proiectelor.
(2)Yizitele de monitorizarela fala locului se realizeaz6, de cdtre persoana desemnat1J o comisie de
monitorizare a proiectelor, care are ca principald atribulie monitorizarea din punct de vedere tehnic Ei
financiar a implementdrii proiectelor in vederea asigurdrii 1ega1it5"1ii, regularitdlii, conformitAfi $i
realitafli activitdlile aferente implementirii proiectelor.
(3) In timpul vizitelor de monitorizare, persoana desemnatd sau membrii comisiei pot cere
beneficiarului acele documente care demon slreazd realizarca activit[1ilor ;i a cheltuielilor proiectului,
pe care beneficiarii sunt obligali sd le prezinte, anexate la rapoarlele de implementare.
(4) DupA vizitele de monitorizarela fala locului, persoana desemnat[ sau membrii comisiei intocmesc
rapoafte de monitortzare care se pdstreazd impreunS. cu celelalte documente ale proiectelor qi sunt
utilizate la evaluarea finald a implementirii acestora qi decizia asupra efectudrii pldlilor.
(5) O copie a Raportului de monitorizare se transmite beneficiarului, in termen de maxim 3 zrle de la
realtzarca acestuia.
(6) Prezentul articol se aplicd prin analogie pentru monitorizarea proiectelor de tineret finanlate de

DJTS/DSTMB la concursurile locale de proiecte.

CAPITOLUL VI
Decontarea cheltuielilor pentru proiecte de tineret/ studen{e;ti aprobate la Concursul

nafional/local de proiecte de tineret qi la Concursul nafional de proiecte studen{eqti

Art. 20.Decontul par{ial
Pentru realtzarea proiectului de tineret/studenlesc se poate face decontare parlral5', in baza

documentelor justificative legal intocmite, de p6nd Ia70o/o din valoarea contractului de finanlare, in
timpul desfbEurdrii activitdlilor proiectului qi in condiliile in care acesta are o duratd mai mare de 30
de zile.
Beneficiarul interesat trebuie sf, solicite decontarea parliala odatd cu transmiterea cdtre

'MTS/DJST/DSTMB a acordului de finanlare a proiectului. Decontarea pa\ial1t este stipulata in
contractul de flnantare nerambursabila incheiat intre pdrJi.
(2) Beneficiarii pot solicita cel mult o decontare parliala in perioada de implementare a proiectului.
(3) Pentru rcalizarea unei decontdri parfiale, beneficiarul transmite o cerere de decont si un rapofi
intermediar de implementare (realizat dupd aceeasi structurd ca qi raportul final de implementare),
inso{ite de documente j ustificative.
(4) Cererea de decontare parliald este verificatd de c'dtre compartimentul de specialitate al

MTS/DJST/DSTMB, care poate cere clarific[ri Ei completdri, pe care beneficiarul este obligat sd le
facd in 3 zile lucrdtoare de la primirea solicitdrii.
(5) Cererea de decont se pldte;te in maxim 30 de zile calendaristice de la inqegistrare, cu excluderea
termenelor la dispozilia beneficiarului pentru aducerea de clarificdri qi complbtdri.



Art.2l. Documente necesare pentru decontul de cheltuieli
pentru justifrcarea cheltuielilor in cadrul proiectelor de tineret/studenfegti, beneficiarii trebuie sf,

prezinte urmdtoarele documente :

it; eat.ru de inaintare a cererii de decont de cheltuieli, care se completeazdconforrm modelului din

Anexa nr.6.;
(2) Documentul necesar MTS/DJST/DSTMB pentru lichidarea cheltuielii, factura beneficiarului, in

original, conform legii finanlelor publice ;i normelor de aplicare a acesteia, cu modificdrile qi

coripletdrile in vigoare. Acest document trebuie sd menlioneze explicit toate datele de identilicare

ale beneficiarului, numele proiectului qi numdrul contractului de finanlare nerambursabild;

(3) Documentele justificative, in copie (facturi fiscale Ei/sau bonuri fiscale), care au stat la baza cerefii

de decont inaintata citre MTS/DJST/DSTMB. Copiile trebuie sd fie certificate de cdtre reprezentantul

legal sau desemnat al beneficiarului, cu menliunea ,,Copie conform cu originalul".invederea evitarii

Aulbtei finanldri, beneficiarul pfustreazd. pentru control qi audit toate documentele justificative pentru

cheltuielile solicitate la decontare purtAnd inscriplia ,,Pldtit de MTS, contract nr. ..,". in cazul in care

proiectul benehciaz6 Ei de o altd finanlare care nu intrd sub incidenla prevederilor referitoare la dubla

finan1are, se menfioneazd"Pldtit de MTS, contract fif. ...", iar suma acoperitd dintr-o altd sursd este

menlionati conform instrucliunilor finanlatorului respectiv;

(4) Documentele justificative ale angijdrii cheltuielilor (facturi) se depun la MTS/DJST/DTMB, in

format scanat electronic Ei in format frzic,in copie certificatl,Ia data depunerii cererii de decont, ?n

timp ce documentele justificative ale efectudrii pldlii (chitanle, ordine de platd, etc.) se depun in format

scanat electronic qi in format fizic, in copie certif,rcat[, in cel mult 10 zile lucrdtoare de la data primirii

banilor. in cazul in care, in urma verificarii documentelor de platd sau a verificdrilor suplimentare ale

proiectului, se constatd c6la decontul parlial Ei final s-au platit beneficiarului sume mai mari decAt

cele cheltuite pentru activitAlile proiectului, MTS/DJST/DSTMB intocme;te Ei transmite

beneficiarului o notd de debit. Beneficiarul este obligat s[ returneze sumele primite suplimentar, in

maximum 5 zile lucrdtoare de la primirea notei de debit;

(5) Raportul de implementare qi Lirtu de indicatori, semnate de cdtre responsabilul de proiect al

beneficiarului qi conirasemnat de reprezentantul legal sau desemnat al beneficiarului, care sercahzeazd

conform modelului din Anexa nr. 7 qi Anexa nr.7 a';

(6) CD/ DVD/ USB cu imagini din timpul deruldrii proiectului de tinereti studeniesc. Se vor prezenta

imagini din care s[ reiasd numarul totai de participanti, implicarea acestora in activitdlile proiectului,

loca]ia in care se desfbEoara (ex: spaliul unde se desfbqoard activitalile, spatiul de cazare Ei de servire

a mesei), pentru tipdrituri/ promolonale imagini cu toate acestea inaintea distribuirii, precum Ei alte

imagini considerate sugestive, din timpul derul[rii proiectului;

(7) imputernicirea replezentantului desemnat al beneficiarului pentru decontarea cheltuielilor, in

situalia in care acesta nu este preqedintele beneficiarului;
(8) Declaralie pe proprie rdspundere, conform modelului din Anexa nr. 8;

ilj rirtu de particlpanli, in original, este obligatorie pentru toate proiectele de tineret/ studenleqti Ei se

intocmeqte tonform modelului din Anexa nr. 9. Lista de participanfi trebuie sd cuprindd toate

persoanele pentru care se fac cheltuieli.
Art.22.Decontare cheltuieli alocafie de masi
Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocalia de masd (masd servitd sau

alimente):
a) contract/notf, de comandd pentru serviciile de masd

bj factura fiscald detaliatd, conform contractului/notei de comand6, pentru masd servitd; '

c) facturi sau bonuri fiscale pAnd la valoarea stabilita de lege, pentru alimente;

d-) pontajul de masd, in original, intocmit conform Anexei nr. 1 1, semnat qi Etampilat de unitatea pres-

tatoare.
Art.23. Decontare cheltuieli c^z re
Documentel e j ustifi cative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea:

a)contract/notidecomanddpentruserviciiledecazarc
b) factura fiscald detaliatd, conform contractului/notei de comandd; :



c) diagrama de cazarc, in original, conform modelului prezentat in Anexa nr. 10, semnat qi qtampilat
de unitatea prestatoare;
d) la stabilirea cheltuielilor de cazate care se deconleazd. se iau in considerare taxa de parcare hotelier[,
taxa de stajiune Ei alte taxe prevdzute de dispoziliile legale in vigoare.
Art.24. Decontare cheltuieli de transport
(1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt:

a) bilete de tren pentru transportul pe calea f.eratd, in condiliile prevdzute de dispoziliile legale, ftud, a

putea depbEi drepturile de aceastd naturd care se pot acorda salarialilor instituliilor publice Ei tabel cu

participanlii, in original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, intocmit conform
Anexei nt.I2;
b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto in comun, la tarifele stabilite pentru aceste

mijloace Ei tabel cu participanlii, in original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport,

intocmit confolm Anexei nr.12;
c) bilete Ei tichete de imbarcare pentru transportul cu avionul Ei bilete pentru transportul pe cdile de

navigalie fluviald, transporl efectuat cu aprobarea prealabild a ordonatorului de credite, potrivit dis-
poziliilor legale qi tabel cu participanlii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transpotl,
intocmit conform Anexei nr.12;
d) factura fiscald detaliatd qi foaia de parcurs/scrisoarea de transport in copie (cu menliunea ,,copie
conform cu originalul") pentru transportul cu mijloace de transport auto inchiriate, potrivit dispoziliilor
legale;
e) bonuri fiscale de combustibil pentru transportul cu autoturismul proprietate personald, cu aprobarea

in prealabil a ordonatorului de credite, in condilii similare celor prevdzute de dispoziliile legale pentru

salarialii instituliilor publice Ei tabel cu participanfii, in original, care au beneficiat de contravaloarea
transportului, intocmit conform Anexei nr. 72. Bonul fiscal va avea o datd de emitere din perioada

desfbquririi activitdfli, dar nu mai devreme de 2 zile ?nainte de inceperea acesteia.

(2) Se deconteazb drept cheltuieli de transporl Ei:
a) taxele pentru trecerea podurilor;
b) taxele de traversare cu bacul;
c) alte taxe privind circulalia pe drumurile publice, prev5zute de dispoziliile legale in vigoare.
(3) Toate documentele menlionate la art. 24, alin. (1) lit. a) - c) ;i a1in. (2) vor ft centraTtzate in cadrul

aceluiaEi tabel, intocmit conform modelului din Anexa nr.l2.
Art.25. Decontare cheltuieli inchiriere de bunuri
Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind inchirierea de bunuri sunt:

a) contract de inchiriere de bunuri;
b) factura fiscald.
Art.26. Decontare cheltuieli bunuri qi servicii
Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achizilii bunuri / servicii (altele decdt

serviciile de masd, cazare, transport ;i serviciile menlionate la articolele urmdtoare) sunt:

a) factura fiscald sau bon fiscal, pdnd la valoarea stabilitd de lege;

b) proces verbal de receplie a bunurilor sau serviciilor, dupd caz.

c) nota de receplie Ei constatare de diferenfe, a bunurilor intrate in gestiunea beneficiarului, dupd caz;

d) bonul de consum cu explicalia destinaliei pentru proiectul decontat, dupd caz.

Art. 27. Decontare cheltuieli prestiri servicii
' Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru prestdri de servicii efectuate in cadrul

proiectelor de tineret/studenleEti (contracte cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice) sunt:

a) contractul de prestdri servicii;
b) factura fiscald detaliatd;
c) raportul de activitate al activitdlii prestate Ei livrabile, dupd caz;

d) proces verbal de receplie a serviciului.
Art. 28. Decontare cheltuieli reallr;are de tipirituri, multipliciri, inscripfioniri gi altele asemenea

Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipdrituri, multiplicdri,
inscripliondri ;i altele asemenea sunt: i
a) facturd fiscald sau bon fiscal, pdni la valoarea stabilita de lege; 

'
b) proces verbal de receplie a produselor pentru tipdrituri, inscriplionari; .



c) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat, dacd este posibil. in cazcontrar se ataEeazdimagini

cu acesta;

d) nota de receplie qi constatare de diferenfe, a bunurilor intrate in gestiune;

e) bonul de consum cu explicaiia destinaliei pentru proiectul decontat.

Art.29. Decontare cheltuieli activiti{i social - culturale
Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activitAli social - culturale sunt: fac-

tura fiscald, facturd sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

Art. 30. Decontare cheltuieli studii documentare, cercetare qtiin{ifici, sondarea opiniei publice

r etlizar ea m aterialelor audio-video, licenie s oft, traduceri ofi ciale

Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind studii: documentare, cercetare

qtiinlificd, sondarea opiniei publice, reahzareamaterialelor audio-video, licenle soft, traduceri oficiale,

sunt:

a) contract prest[ri servicii sau contract de cesiune de drepturi de autor sau de proprietate intelectuali

de prestdri de servicii;
b) iactura fiscald sau qtatul de platd in cazul contractelor de cesiune de drepturi de autor sau de pro-

prietate intelectuall. in cazul convenliilor civile gi al contractelor de cesiune de drepturi poate fi de-

cotantd plata efectuatd numai prin transfer bancar;

c) proces verbal de receplie a rezultatului contractat, de exemplu, studiii lucrdri;

d) o copie pe suport electronic CD/DVD/USB a rezultatului contractat; de exemplu, studii/lucrdri,

e) in cazul iontractelor de cesiune de dr'epturi de autor sau de proprietate intelectuald: not[ justificativd

privind caracterul independent al activitdlii conform Codului Fiscal.

Art. 31. Decontare cheltuieli trata{ii
Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru tratalii (cafea, ceai, ap6' mineral[,

bduturi rdcoritoare etc.):

a) facturi, chitanle, bonuri fiscale, pdna la valoarea stabilita de lege;

b) tabel cu persoanele care beneficiazd de tratalii, semnat de acestea;

c) trata{iile se acordd in limita a 6,5 leilpercoandJzi.

Art.32. Decontare alte cheltuieli
Decontarea altor cheltuieli prevdzute in Hot[rirea Guvernului nr. 25912006, cu modificarile ulterioare,

altele decat cele menlionate anterior, se face prin documente justificative potrivit prevederilor legale

in vigoare.
Art. 33. Decontare cheltuieli privind contribu(ia proprie ;i/sau atrasi
Documentele justificative pentru contribulia proprie ;i/sau atrasd:

a) facturd/ bon fiscal/chitanld, in copie, semnate cu men{iunea,,conform cu originalul";
b) protocol/ contract de sponsorizarelcontract de colaborare, in copie, semnate cu menliunea ,con-

form cu originalul";
c) contracicle voluntariat/stat de platd, in copie, semnate cu menliunea,,conform cu originalul";

di declaralie pe proprie rdspundere cu privire la aparatura proprie/obiecte de inventarispalii - utilizate

in timpul proiectului.
Art. 34. Achizifiile publice
(1) Achiziliile publice se efectueazdin condiliile Legii 9812016, privind achiziliile publice, ale HG

3g512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractului de achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice, cu
' modificdrile gi completdrile ulterioare.

(2) Achiziliile publice respectd calendarul de activitdli al proiectului.

Art.35. Termen de decontare cheltuieli
Documentalia completd pentru decontarea cheltuielilor se transmite finanlatorului de cdtt'e beneficiar

in termen de maximum 10 zile calendaristice de la terminarea proiectului de tineret/studenlesc. in cazul

in care beneficiarul depune documentalia incompleta, MTS va notifica beneficiarul, care are obligalia

de a aduce completdrile solicitate in termen de maxim 3 zlle lucrdtoare. in caz contrar

MTS/DJST/DSTI\,[B poate sista acordarea finanldrii proiectului de tineret/ studenlesc. '

Art. 36. Condi{ii de decontare
Se acceptf, spre decontare numai cheltuielile efectuate in perioada stabilitd prin contractul de finanlare,

ca perioadd de derulare a proiectului.



Art. 37 . Nedecontarea cheltuielilor
MTS/DJST/DSTMB poate dispune nedecontarea cheltuielilor pentru proiectele de tineret/studenleqti
care nu respectd prevederile contractului de finanlare.
Art.38. Modalitate de plati
(1) Cererea de decontare este verificata de cdtre compartimentul de specialitate al
MTSiDJST/DSTMB, care poate cere clarificdri ;i completf,ri, pe care beneficiarul este obligat s[ le
facd in 3 zile lucrdtoare de la primirea solicitdrii.
(2) Cererea de decont se pldteEte in maxim 30 de zile calendaristice de la inregistrare, cu excluderea
termenelor la dispozi!ia beneficiarului pentru aducerea de clarificdri ;i completdri.

CAPITOLUL VII
Raportul Concursului na{ional/local de proiecte de tineret qi al Concursului na{ional de

proiecte studenfeqti

Art.39. Raport Concurs
MTS/D.IST/DSTMB intocmegte anual un raport al concursurilor in care se precizeazd cel pulin:
numdrul total de solicitdri de finanlare primite, numdrul total de proiecte finanfate, absorblia reahzatl,
valoarea planificatd qi realizatl. a indicatorilor standard.
Art.40. Anexe
Anexele Ii^2 fac parle integrantd din piezentametodologie.

CAPITOLUL VIII
Dispozi{ii finale
Art. 41. Dispoziliile prezentei metodologii se completeazdin mod corespunzdtor cu dispoziliile Legii
nr. 350/2005 privind regimul finanfdrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati
nonprofit de interes general, cu modificarile gi completdrile ulterioare.

Anexa nr. 1 la Metodologia pentru Concursul na{ional/local de proiecte de tineret qi pentru Con-
cursul na{ional de proiecte studen{e;ti

FORMULAR DE FINANTARE PENTRU
CONCURSUL NATIONAL/LOCAL DE PROIECTE DE TINERET $I CONCURSUL

NATIONAL DE PROIECTE STUDENTESTI

I.TITLUL PROIECTULUI

2.DATELE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI

Denumire solicitant

Adresa po;tald

Telefon

E-mail

Site / Blog / profil relele so-

ciale

Nume qi prenume reprezentant
legal

Telefon reprezentant legal

E-mail reprezentant legal



Persoand de contact

Telefon persoand de contact

E-mail persoan[ de contact

AI DIi ,Ar npscnIEREA SOLICITANTULUI $I CAPACITATEA OPERATION
TMPLEMENTA PROIECTUL
Misiune, activitali principale, experienla in implementarea de proiecte/activitirli similare, resursele

de care clispune ,oiiritontut ;i pe caye le poate mobiliza tn cadrul proiectului, rolul solicitantului in

cadrul proiectului, descrierea echipei de proiect, motivalia implicdrii in acest proiect, principalele

proiecie derulate tn ultimii 2 ani (mai ales proiecte similare cu acesta). Maximum 3000 de caractere,

incluzdnd spatii.

PARTENERI IN PROIECT DACA E CAZUL

Denumirea partenerului Adresa po;tala, e-mail,
telefon

Persoana care reptezintd partenerul

in proiect

2.

5.DESCRIERE PARTENERIAT SI
IMPLEMENTA PROIECTUL

CAPACITATEA oPERA.TIONALA DE

Rolul partenerului, experienla in implementarea de proiecte/activitdli similare, nivelul de implicare

tn priiect, morJalitatea de coordonare a activitdyilor. Maximum 2500 de caractere, incluzdnd spalii.

6.LOCUL SI PERIOADA DE DESFASURARE ALE PROIECTULUI

T.REZUMATUL PROIECTULUI
Scurld descriere a contextului, a scopului proiectului qi a principalelor activitdli. Maximum 3000 de

caractere, incluzAnd spalii.
(Includeyi aici scopul, rezultatele, importanla;i beneficiul social saLt economic -impact, pe cale pro-

iectul il

S.PROBLEMA IDENTIFICATA
Descriefi problema abordatd de proiect, modul in care a fost identificatd Ei in ce fel tinerii sunt afectali

de aceasta. Maximum 3000 de caractere, incluzAnd spalii.

(Descrieyi contextul in care se deruleazii proiectul ;i problema abordatd tn proiect. Folosili paragraJe

secundare si ,yubtitluri penlru identificarea temelor ;i a problemelor. Cum trateazd oamenii/

comunitatea eme resDectivd acum? Cum crede{i cd proiectul solulioneazd problema?

9.SCOPUL $I OBIECTIVELE PROIECTULUI. INCADRAREA N POLITICILE PUBLICE

ix ootvtENIUL TINERETULU
Formulali scopul qi obiectivele proiectului Ei modul in care rdspundeli la atingerea obiectivelor publice

in domeniul tineretului. Maximum 5000 de caractere, incluzdnd spalii.

(in ce domeniu (de exemplu, social, artistic etc.) se desfdsoard proiectul vostru ? Care este scopul/

schimbarea generatit prii intermediul proiectului ? Formulali obiectivele clar, succint ;i cuantificabil,

pdstrdncl elintentele Sll,qnf (specifice, mdsurabile, abordabile, realiste si incadrabile tn timp). Pre-
'cizali 

tipul de activitate etigibilit principald a proiectului. Precizali prioritatea concursului in care se

tnscrie proiectul qi modul in rorn contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei nalionale in domeniul



potiticii rie tineret pentru perioada 20I 5- 2020? Dar la atingerea obiectivelor altor strategii de tineret

locale sau resionale ?

1 O.INDICATORII PROIECTULUI

Valoare preconizatiIndicatori standard

Numdr de tineri care benefi c\a26. de implementarea proiectului

Numdr de lucrdtori de tineret/persoane care lucreazl. direct cu tinerii

care benefi crazd. de implementarea proiectului

Numdr de studenli care benefi ciazd. de implementarea proiectului

Num[r de voluntari implica]i in implementarea proiectului

Numdr de activitdli de educalielformare

Numir de activitdti cultural-arlistice

Numlr de activitdli de comunicare

Numdr de partenertate realizate pentru desfbEurarea activitalilor

Indicatori suplimentari

Solicitantul va completa lista cu indicatori s imentari, dacd este cazul

rt-p,qRrtcIPANTIr $I GRUPUL TINTA PROIECTULUI /BENEFICIARII

l2.ACTIVIT ILE PROIECTULUI

13JROMOVAREA SI YIZIBILTTATEA PROIECTULUI. DISEMINAREA

EXPLOATAREA REZULTATELOR. :

Cum vd propuneli sd promovali proiectul qi finanlatorul? Cum veli asigura diseminarea Ei exploatarea

rezultatelor proiectului?

PROIECTULUI
Menlionali categoriile de persoane/ tineri care vor fi impticate in proiect qi care vor beneJicia de

activitaliie ;i rezultatele proiectului. Dacd proiectul prevede implicarea tinerilor in situa{ii de

vulnerabilitate, detaliali siluafiite rle oportunitate redusd cu care ace;tia se confruntd. Se va respecta

principiul egalitdlii de ;anse';i de gei ;i al nedisuimindrii. Maximum 3000 de caractere, incluzdnd

.... (se va comPleta

cu numdrul de

coloane necesar)

Siptimffna 1ACTIVITATEA

(se va/vor bifu ziua/zilele
din
s dpt dm dnd/ s itpt iimdna/ s

dptdmdnile de deffi;u-
rare a activitdfii)

Activitatea 1

(se va descrie ac-
tivitatea ;i se vor
preciza resursele
alocate)

Activitatea 2



Cum asigurali mdsuri minime privind principiul egalitalii de qanse, care sd facd referire inclusiv la

tinerii inlitualii de vulnerabiliiate sau precaritate Q.{EET"s, romi, provenili din mediul rural, etc), in

cadrul evenimentelor de promovare? Maximum SOOO ae caractere, in

I4.REZULTATELE PROIECTULUI
Descrie{i rezultatele preconizate ale proiectului, impactul la nivelul solicitantului, beneficiarilor, la

nivelul comunitdtii gi la nivel nai/ national. Maximum 5000 de caractere, incluzand sp4il

1 s.BUGETUL PROIECTULUI
Nr.
crt.

Tip de cheltuieli
conform HG nr.

25912006 cu
modificirile ulterioare

Detaliere cheltuieli Cost
total
-lei-

Din care
solicitat

de la
MTS
-lei-

Din care
contribu{ie
solicitant/
partener

-lei-

1.
Cheltuieli privind
alocatia de masi*

nr. pers. x nr. zile x .. lei lzilpers.

2.
Cheltuieli privind
caz reil

ff. pers. x nr. noPli x lei/ no-

aptelpers

3.

Cheltuieli privind
transportul**

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

....lei/ litru combustibil

Bilete (tren/ microbuz/ autocar/
naviga{ie fluviali/avion etc)
nr. pers. x ....1ei/bilet/pers. ( se va

specifica miilocul de transPort)

4.

Cheltuieli privind
inchirierea de bunuri
gi servicii (sili' in-
stala{ii, aparaturi de

birotici, echipamente
sportive, electronice
etc.)

nr. unitdli x m. zlle x ...lei /
zilunttate

5.

Cheltuieli pentru
achizi{ii publice de ser-
vicii. lucr[ri si produse

nr. unitdli x nr. zile x ...lei/
zilunitate

6.

Cheltuieli pentru
achizi{ii de materiale
consumabile

se va defalca pe categorii de

produse astfel:
nr. unitdli (buc/top/set etc.) x .

lei/unitate

1

Cheltuieli privind
poqta,
telecomunica{iile'
internetul

se va preciza tipul de cheltuieli Ei

costul unitar

8.
Cheltuieli pentru ac-
tivitlti social-culturale

9.
Cheltuieli pentru re-
alizar ea de tip [riturio

se va defalca pe categorii de

nroduse astfel:



multipliclri, in-
scrip{ionlri qi altele
asemenea ( afiqe,
flvere etc.)

nr. unitali @uc/ top/ bax) x .

lei/unitate

10.

Cheltuieli pentru
trata{ii (cafea, apI
minerali etc.)***

ff. pers x nr zile x ... lei lzilpers

11.

Cheltuieli pentru
procurarea de cdrfi,
publica{ii qi materiale
oe sunort masnetic

nr. buc. x...lei/buc

12.

Cheltuieli pentru
promovarea activiti{ii
de tineret (tricouri,
pixuri, clni, qepci, tro-
fee etc. - in-
scriptionate. bannere,
roll-un)

se va defalca pe categorii de

produse astfel:
nr. buc. x ..... lei/buc.

13.

Prestiri servicii-PFA
sau intreprinderi indi-
viduale ;i contracte de
cesiune de drepturi de
autor (traineri, facili-
tatori, animatori de
tineret etc.)

se va pJeclza
nr. pers x ...lei/ perslzi x nr. zile
sau

nr. pers. x cost total /pers/stagiu
(cu menEionateanr de zilelstagiu)

TOl AL

Noti
*baremul pentru masd este de 40 leilzilpers,repafiizat astfel: mic dejun - l5o , dejun - 5004, cina -
35% din valoarea totald a acesteia.
**cheltuielile pentru avion vrzeazd. destinaliile interne, ?n situalia in care acestea se justificd
**8 tratatiile se acordd in limita a6,5leilpersoandJzi.
I6.DETALII BANCARE
Cod fiscal al solicitantului:
Denumirea qi adresa bincii:
Titularul contului:
Numdr cont:
Numele qi func{ia persoanei (persoanelor) cu drept de semniturd la bancd:

1...... ...1....
2. .... .....1..
Reprezentant legal:
Numele Si prenumele:
Semndtura:

$tampila:
Datu:

Anexa nr.2la Metodologia pentru Concursul na{ional/local de proiecte de tineret qi pentru
Concursul na{ional de proiecte studen{eqti

TITLUL PROIECTULUI

DECLARATIE DE INTEGRITATE



Subsemnata/Subsemnatul,.. domiciliat in

localitatea. .......judelu1/sectorul. strada..'..', nr. bloc"",
apartament......, identificata/identificat prin CII BI seria......,flf. eliberat

de.....,........ CNP. ..... ' ... in calitate de preqedinte al

cunoscdnd dispozitiile articolului 326 din Codul penal cu privire la

falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere urmatoarele:

(l) Denumirea'sotlicitantului...... si-a indeplinit obligaliile de platf, exigibile a impozitelor si

taxelor cbtre stat, precum Ei a contributiei pentru asigur[rile sociale de stat;

(2) Denuntirno roiiritontuiui.......... nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare qi nici

nu se afl6 deja in stare de dizolvare sau de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

i:l in rlru"fia aprobdrii finan{arii proiectului..............., cu privire la implementatea acestuia, m[ oblig

sd iau toate misurile preveniiu. n...rure pentru a evita orice situalie care m-ar impiedica in orice

moment sd ac{ionez in conformitate cu obiectivele MTS/DJST/DSTMB.

(4) Declar c[ ioate informaliile din formularul de finanlare gi toate celelalte informalii ata;ate acestuia

sunt in conformitate cu realitatea.

(5) Declar cd pentru cheltuielile pentru care solicitam co-finanlare din parlea MTS, nu beneficiem de

o altd finanlare nerambursabil[ care s[ acopere mai mult decdt procentul de co-fitnanlare care revine

denumir e a s olicit antului.
(6) Solicitantul va asigura contribu1ia.proprie Ei atrasd aqa cum sunt acesteaptevdzute in capitolul

Buget din formularul de finanlare.
(7)-Reprezintd conflict de interese orice situalie care il impiedica pe beneficiar in orice moment sd

u.jion.r. in conformitate cu obiectivele autoritalii finan{atoare, precum qi situalia in care executarea

obiectiv[ qi imparliala a func]iilor oricirei persoane implicate in implementarea proiectului poate fi

compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altd

persoand. . i. y r'
Subsemnata/ Subsemnatul ........... in calitate de reprezentant legal al solicitantului, md oblig

sa iau toate mdsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aEa cum este acesta

definit mai sus, Ei ma oblig s6 informez autoritatea finanlatoare despre orice situalie ce genereazd sau

ar putea genera un asemenea conflict.

Data qi semniitura
reprezentant ului le g al

Anexa nr. Z.L la Metodologia pentru Concursul na{ionaVlocal de proiecte de tineret qi pentru

Concursul na{ional de proiecte studen{e;ti

TITLUL PROIECTULUI

Declaralie pe propria rispundere cu privire la finan{area nerambursabilfl

din fonduri publice a proiectului depus

Subsemnatulla .. ", CNP domiciliat/a

in.... ..,.... Str. ...' Nr"""' ap' """' tel' fix "' """' tel' mobil

e-mail: in calitate de

al solicitantului cunoscAnd

;tilr;ltii; "riil"i"r"i 326 Noul cod penal cu privire la falsul in declaralii, declar pe proprie

raspu.tdere cd proiectul ....'........... "' nu beneficiazdJ nu a

beneficiat de finanlare nerambursabild de la MTS/DJST/DSTMBi alte fonduri publice.

Data qi semndtura
r eprezentuntului le g al

Anexa nr. Z.2,la Metodologia pentru Concursul na{ionaVlocal de proiec{e de tineret qi pentru

Concursul na{ional de proiecte studen{eEti

TITLUL PROIECTULUI '



Declara{ie pe propria rispundere cu privire la finan{area totali primitl de la

MTS/DJST/DTSMB

Subsemnatulla.. ...., CNP domiciliatiS

in.... ....... Str. ..... Nr....... ap. ...'... tel. fix "' """' tel' mobil

e-mail: in calitate de

;il";;rtii; ;;,i;;i;i;t j#'ff;i'8:T'i#i'1r;;;"i;; i; ;;ili i; ;";i;;"iii, J;;i"; ;IT.'"fi:
raspundere c[ ................... nu a contractat in cursul anului

calendaristic Z0I7 nicio finanlare nerambursabild de la Ministerul Tineretului qi

Sportului/DJST/DTSMB/ a contractat finanlare nerambursabil[ de la Ministerului Tineretului si

Sportului/DJST/DTSMB, dupd cum urmeaz[:

Datu qi semndturu repreTentantalui legal

Anexa nr. 3 la Metodologia pentru Concursul
Concursul nafional de proiecte studen{eqti

FORMULAR DE EVALUARE TEHNICA

nafional/local de proiecte de tineret qi pentru

Suma totald
proiectului (lei)

Suma primit[ de la

MTS/DJST/DSTMB (lei)Proiectul

Denumire proiect de tineret/ studenlesc:

Observa{ii evaluator

Punctaj
maxim
100 de
puncte

Proiectul pentru tineri /studenfi
CRITERII DE APRECIERE/ SUBCRITERII DE

APRECIERE

So1 icitantul/parteneriatul are capacitatea operalionald de a

implementa proiectul ( resurse,experien{d)

Implicarea altor actori relevanli (organizatii gi/sau

institufii) in proiect.

Problema identificatd este real[,concret[,clard qi susfinutd

de date statistice

Existd concordanld intre problerna identificatd,scop si

obiective

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

Descrierea participanlilor la proiect, identificarea qi

defir-rirea clard a grupului linta al proiectului/beneficiarii

proiectului qi explicitarea modalitSlii de selec{ie



Propunerea de proiect susline includerea tinerilor in
situatii de vulnerabilitate

Propunerea de proiect include beneficiari selectati din

mai mult de 2 judete**

Activitatile sunt clar definite qi coerente

Activitalile sunt in concordanld cu scopul si obiectivele

proiectului

Propunerea de proiect include activiteli de promovare a

proiectului gi a finanlatorului

Rezultatele proiectului sunt
cuantificate/mdsurabile,corelate cu activitdlile Ei denotd

imbundtd{iri/beneficii reale care determind in mod direct

realizareaobiectivelor '

Previzionarea impactului proiectului asupra

benefi ciarilor/comunit6lii/solicitantului

Cheltuielile sunt corelate cu alocarea pe activitdli, sunt

necesare pentru realizarea activitdlilor Ei sunt estimate

realist

Bugetul asigurd implementarea eficientd a activitaflor,
rezultatele dorite sunt atinse cu costuri optime

**Acest subcriteriu se aplicd pentru Concursul nalional d.e proiecte tle lineret, in cazul Concursului nalional de proiecte studenle$ti Ei al Concursurilor

locale, se ntenlin doctr subcriteriile de la 3 ) Ei 3.2

Nume/prenume evaluator

Semnitura:

Data evaludrii:

Anexa nr. 4 la Metodologia pentru Concursul na{ional/local de proiecte de tineret qi pentru

Concursul na{ional de proiecte studenfeEti

GRILA DE EVALUARE TEHNICA

Nr. crt.
Proiectul pentru tineri /studen{i

CRITERII DE APRECIERE/ SUBCRITERII DE APRECIERE

Punctai
maxim

100 de puncte

.-. i,, ci 
,

$ ' ffi
SC 1.1

Solicitantul/parteneriatul are capacitatea operalionald de a implementa proiectul

( resurse.experienta)
6

sc 1.2. Implicarea altor actori relevan{i (organizalii ;iisau institu{ii) in proiect. 4



Problema identificatd este reald,concretd,clard qi suslinutd de date statistice

Existd concordan{d intre problema identificatd",scop gi obiective

Obiectivele sunt specifice, mdsurabile ,abordabile,realiste gi incadrabile in timp
(sMARr)

Descrierea participanlilor la proiect, identificarea gi definirea clard a grupului

{intd al proiectului/beneficiarii proiectului si explicitarea modalitdlii de seleclie

Propunerea de proiect susline includerea tinerilor in situalii de vulnerabilitate

Propunerea de proiect include beneficiari selectati din mai mult de 2 judete* +

Activitatile sunt clar definite qi coerente

Activitalile sunt ?n concordan{{ cu scopul ;i obiectivele proiectulut

Propunerea de proiect include activitdli de promovare a proiectului ;i a

finan{atorului

Rezultatele proiectului sunt cuantificate/mdsurabile,corelate cu activitilile qi

denot6 imbunatd{irilbeneficii reale care determind in mod direct realizarea
obiectivelor

Previzionarea impactului proiectului asupra

benefi ciarilor/comunitdtii/solicitantului

Cheltuielile sunt corelate cu alocarea pe activitati, sunt necesare pentru realizarea

activitAlilor ;i sunt estimate realist

Bugetul asigurd implementarea eficientd a activitdlilor, rezultatele dorite sunt

atinse cu costuri optime

* SC- subcriteriu

**Acest subcriteriu se aplicd pentru Concursul nalional de proiecte cle tineret. in cazul C.oncursului

nafional de proiecte studenle;ti qi al Concursurilor locale, se menlin doar subcriteriile de la 3.1. si

3.2., dupd cutn urmeazd:
S.C. 3. l. Descrierea participan{ilor la proiecl, identificarera;i definirea clard a grupului lintd al

- proiectului / beneficiarii proiectului ;i explicitarea modalitdyii de seleclie - 8 puncte

SC 3.2. Propunerea de proiect susline includerea tinerilor tn situatii de vulnerabilitate - 10 puncte

Modalitatea de acordare a punctajului:
in funclie de aprecierea evaluatorului, se puncteazd, subcriteriile procentual fa\d de punctajul total
astfel:

- irelevant - 0oZ

- nesatisfEcdtor - 25Yo

- satisfrcdtor -50Yo
- bine - 75%
- foarte bine -100%



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

- pentru o apreciere cu nesatisfacator, un subcriteriu punctat cu maxim 2 puncte va primi 0,5 puncte;

Anexa nr. 5 la Metodologia pentru Concursul nafional/local de proiecte de tineret qi pentru

Concursul na{ional de proiecte studenfeqti

MINISTERUL TINERETULUI $I
SPORTULUI/DJST/DSTMB

ASOCIATIA

CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABILA
NR. din

Art. 1. BAZA LEGALA
- Legea m.35012005 privind regimul finanldrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru

activitAli nonprofit de interes general, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;

- Hotdrdrea Guvernului RomAniei nr. . . . .. privind organizarea qi funclionarea Ministerului

Tineretului qi Sportului, cu modificarile Ei completdrile ulterioarc I HotdrArea Guvernului nr.

privind otgantzarea Ei firnclionarea direcliilor judelene pentru sport qi tineret (DJST),

respectiv a Direcliei pentru Sport qi Tineret a Municipiului Bucureqti ( DSTMB) ;

- HotdrArea Guvernului rtr. 25912006, privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru reahzarca pro-

gramelor Autoritalii Nalionale pentru Tineret in domeniul activitdlii de tineret, cu modificdrile ulteri-

oare;
- Ordinul ministrului tineretului Ei sportului m. *-- pentru aprobarea Metodologiei pentru Con-

cursul nalional/local de proiecte de tineret gi pentru Concursul nalional de proiecte studenleqti

- Rezultatele finale ale Concursului nalional de proiecte de tineret( CNPT)....... /Rezultatele finale ale

Concursului na{ional de proiecte studenle;ti ( CNPS)/ Concursului local de proiecte din judelul/mu-

nicipiul ...,.. (anul),
- Referatul inregistrat la Ministerul Tineretului ;i SportuluiiDJST/DSTMB cu nr.

- Hot[rdrea Judecdtoreascd din data .......... , pronunlatd in dosarul .....'.....'... de in-

fiinlare a Asocialiei ................ <in cazul asocialiilor>

ATt.2. PARTILE
MINISTERUL TINERETULUI $ SPORTULUI ( MTS )cu sediul tn Bucure;ti, strada Vasile Conta

nr. 16, sector 2, rel; +40 (0)21 318 90 32+4t,Jbx +40 (0)21 307 64 18, cod.fiscalnr.26604620, cont

nr. RO07TR8223A670502590800X( CNPT)/ RO97TRE2234670502592200X( CNPS) deschis Ia Ac-

tivitatea cJe Trezctrerie :gi Contabilitate Publicd a Municipiului Buc'ureSti, r'eprezentatd prin domnul /
doamna in calitate de Ministru
SAU
DJTS/DSTMB cu sediul in Strada........., cod poE1a1.............., tele-

fon.................., cont ......., deschis la .....................Sucursala ............. reprezentatd prin
domnul / doatnna tn calitate de Director

Ei
ASOCIATIA /FUNDATIA cu sediul in ............, Strada......., cod poEtal.....'........, tele-

fon.................., cont deschis la ...sucursala , cod fiscal

..., reprezentatd prin..... in calitate de Preqedinte, <in parteneriat ou: aceleasi

elemente de identificare - tn caz de parteneriaf>, denumitd in continuare Beneficiar.

Au convenit cele de mai ios:

ATt. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANTARE NERAMBURSABILA
Finanlarea de cdtre MTS/DJST/DSTMB cu suma de .......... a proiectului de tinereti studentesc

.........a1 ..., in vederearcaltzdrti acestuia, asa cum este descris



L

in Formularul de finanlare inregistrat la MTS/DJST/DSTMB, cu nr' """""""" anexd la prezentul con-

tract,decatre......'.'.......,"u|rnanlarenerambursabildde]laMTS/DJST/DSTMB,dinbugetulP2-
programul de suslinere a acliunilor de tineret/ din bugetul P4- Programul pentu dezvoltarca qi diver-

sifiJarea ofertei de servicii qi programe pentru tineri, in special.

ATt. 4. DURATA CONTRACTULUI DE FINANTARE NERAMBURSABILA:

(1) Prezentul contract de finanlare nerambursabila se incheie pe perioada """""":'--":""'
ATt. 5. VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE, NERAMBURSABILA:

Valoarea totald a proiectului este de """"""""" lei, din care :

Se va trece de/atcat <pe capitole bugetare> 
"

(2) - Contributia Beneficiarului:
Se va trece defalcal:
Contribulia in bani <pe capitrtle bugetare>" " """
Contribulia in naturi avdid valoare exprimabilir in bani de <pe capitole bugetare>.' ,."......'

(3) Contribufia partenerilor- dacd este cazul:

Se va trcce de.falcat:

Contribulia in bani <pe capitole bugetare

Contribu!iainnaturiavdidvaIoareexprimabildinbanide<pecapitolebugetare>...'.'.......
Art. 6. MODALITAII nE PLATA$I DECONTARE:

Plata sumei prevlzute la Art 5, alin (1) se va face astfel:

(1) Dupa incheierea implementarii pioiectului, in termen de 30 de zile, de la data depunerii raportului

de implementare qi a documenteloi justif,rcative ale angajdrii cheltuielilor, legal intocmite, in contul

Beneficiarului .........'.....'.' deschis la Banca '- sucursala """""""""";
(2) cererea de decont se verific[ de cdtre compartimentul de specialitate al MTS/DJST/DSTMB, care

poate cere clariticdri qi completari pe care beneficiarul este obligat si le facd in 3 zlle de la primirea

solicitarii. cererea de decont se pl[teEte in maximum 30 de zile de la inregistrare, cu excluderea

termenelor la dispozilia beneficiarului pentru transmiterea clarific[rilor Ei completdrilor'

O i;**.r, J"'ro liie lucratoare de la primirea pl[!ii, beneficiarul transmite MTS/DJST/DSTMB'

in format electronic scanat Ei in format fizic in copie certificatd, documentele justificative ale pldlii

(chitanle, ordine de Platd etc.).

(a) se accept6 ,pr. d..o.rt numai cheltuielile efectuate in perioada stabilita prin contractul de finaniare

nerambursabild, ca perioada de derulare a proiectului, respectiv in perioada

(5) Se deconteazf, parlralpand la 70% dinvaloarea contractulut, pebaza raportului intermediar de

implementare gi a documentelor justificative de cheltuieli legal intocmite, suma de """"""',
reprezentAnd chertuieri privind: ...... . .se vor specifica capitolele bugetare ;i activitdlile

pentru care se va acorda decontare par/iald>'
(6) Diferenla - ...... lei, se va deconia dupd incheierea proiectului de tineret/studenlesc Ei prezentarea

raportului de implementare Ei a docum"nt.lo, justificative de cheltuieli legal intocmite, aqa cum sunt

acestea prevdzute de actele normative, in termen de 30 de zile calendaristice'

6 ilr;t ir, .ur., in urma verific[rii documentelor de platd sau a verif,rcdrilor suplimentare ale

proiectului, se constat 6. c6ladecontr-rl parlial ;i frnll 111 
platit b"tttfrciarului sume mai mari decat

cele cheltuite pentru activitalile proif.t ti.ti, MTS/DJST/DSTMB intocme;te Ei transmite

beneficiarului o notd de debit. Beneficiarul este obligat s[ returneze sumele primite suplimentar, in

maximum 5 zile lucrltoare de la primirea notei de debit.

Art.7. OBLIGATITLE $I DREPTURILE PARTILOR
(1) OBLIGATIIL,E $I DREPTURILE MTS/ DJST/DSTMB:

a) 56 tinan{eze suma prevdzut|la art. 5 alin. (1) in termenul prevdzut la art.6 din prezentul contract;

b) poate dispune nedecontarea finanJdrii pentiuproiectele "ui. 
n,, respectd prevederile contractului de

finanlare nerambursabild Ei a metodologiei de finanfare; .

c) Are dreptul de a face veiificari in perioada deruldrii contractului de finanlare nerambursabild, pentru

r"spectu."a clauzelor contractuale cit qi ulterior pfl-otq11:t:,:utt de control'.

(zionlrcATrrlE $r DRErTURTLE BENEFTcTARULUI :



a) La inche iereaprezentului contract de finanlare nerambursabil[, beneficiarul este obligat sd semneze

o declaralie de integritate al cdrui model este prevdzut in anexa la prezentul contract de finanlare

nerambursabil[, in conformitate cu prevederile Legii nr. 35012005:"

b) sa realzeze obiectul contractului de finanlare nerambursabil[ prevdzut Ia art. 3 in condiliile

prevlzute de Formularul de finantare, anexd la prezentul contract;

c; sa asig.rre contribulia proprie Ei atrasd, aEa cum sunt aceste a prevdzute in Formularul de finanlare,

anexd la prezentul contract Ei la Ar1. 5 alin. (2) qi (3);

d) sa menlioneze explicit (in mass-media qi pe toate tipurile de materiale informative qi in toate

comunicdrile reabzate in cadrul sau in legiturd cu proiectul): ,,Proiect de tineret finanlat de

MTS/DJST/DSTMB";
e) s[ informeze MTS/DJST/DSTMB cu privire la toate modificdrile produse in derularea proiectului,

cu minimum 5 zileinainte de date producerii acestora;

f) sd intocmeasci raporl de implementare ;i cerere de decont, sd prezinte CD/DVD/USB cu imagini

din timpul deruldrii proiectului aEa cum ie prevede in ordinul ministrului tineretului $i sportului

nr................. pentru aprobarea Metodologiei pentru concursuri ;

g) sd prezinte raportul de implementare qi documentele justificative de cheltuieli, legal intocmite,

ilnt*capitolele de cheltuieli prevdzute la Art. 5, in termen de 10 zile calendaristice de la incheierea

proiectului de tineret. Sa faca orice completare solicitat[ la raportul de implementare sau la

bocumentele.lustificative de cheltuieli.in termen de 3 ztle de la solicitare.

h) s[ prezint" do"r1*"rrtele justificatirie de efectuare a pl[1ii, in cel mult 10 zile lucr[toare de la dala

pii*iiil banilor, aEa cum si prevede ?n ordinul ministrului tineretului ;i sportului nr' ........

pentru apro barea Metodo Io giei pentru concursuri'

Art. 8. tllopmlcAREA $I iNCETAREA CONTRACTULUI
(1) prezentul contract de finanlare nerambusabild poate fi modificat doar prin Act adilional semnat de

ambele pdrli, orice altd formi fiind nula. Prin act adilional nu poate fi modificat[ valoarea totald a

bugetului proiectului Ei nu poate fi diminuatd valoarea indicatorilor menlionat[ in Fomularul de

finanlare, anex[ la prezentul contract.

(2)prezentul contract de finanlare nerambursabil[ poate inceta in urmdtoarele cazuri:

a) prin ajungerea la termen;
bj prin siabilirea acestui lucru de comun acord intre pdrJi - cu menlionarea in scris a datei incetdrii;

cj in carul in care una dintre parli nu-qi respectd obligaliile asumate prin contractul de finanlare

nerambursabil[, cealaltd pade, printr-o notificare scrisd poate rezilia contractul, rezilierea producAnd

efecte de plin drePt.

Art 9. LITIGII
(1) Litigiile ce pot aparea ca urmare a aplic[rii Ei interpretdrii prevederilor prezentului contract de

finanlare nerambursabild se vor soluliona pe cale amiabild.

lili-"-"1in care nu este posibila reiolvarea litigiilor pe cale amiabild, p[rlile se vor adresa

instanlelor j udecatoreEti competente.

Art. 10. DISPOZITII FINALE
(1) Curlea de contwi exercitd controlul financiar asupra derul[rii activitafli nonprofit finantate din

fondurile publice.
(2) prezentul contract de finanlare nerambursabil[ reprezintd voinla p[rlilor Ei inlaturd orice altd

inlelegere verbali intre acestea, anterioara incheierii lui.

(3j prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cAte unul pentru fiecare pafie'

MINISTERUL TINERETULUI
SPORTULUI/ DJST/ DSTMB

Nume, prenume rePrezentant legal

$I ASOCIATIA/FUNDATIA

Semnitura

Data

Nume, prenume rePrezentant legal

Semnitura

Data



Anexa nr. 6 la Metodologia pentru Concursul na{ional/local de proiecte de tineret qi pentru Con-

cursul na{ional de proiecte studenfeqti

- Antet Beneficiar 
.ERERE DE DECory DE .HELTUIELI

A.DRESA DE INAINTARE

Nr. din
Citre :

MTS /DJST/ DSTMB

Vd inaintdm aldturat decontul de cheltuieli/decontul parlial de cheltuieli al proiectului de tineret/stu-

denlesc . .. . .. , , care s-a desfigurat in localitatea .. . ' ....., in perioada ", in valoare

de .... . lei, reprezentdnd finanlarea nerambursabild de la MTS/DJST/DSTMB Ei contri-

bulia Beneficiarului^..... inbazacontractului nr.... .... din. conform documentelor justifi-

cative de cheltuieli anexate:

Contributia MTS/D.IS TID STMBtr1 ta

Nr.
crt.

Tip, nr. /data document i Emitent Denumire cheltuieli Valoare

Con i si /sau oartenerilotributia soltcttantulut 5t /sau partenerl r:

Nr.
cft.

Tip, nr. /data document Emitent Denumire cheltuieli Valoare

Decontul mai cuprinde:
Se vor preciza toite elocumentele care sunt anexate lu decont (de exemplu, rctport de implementare,

NIR, Iista participanli, CD/ DVD, imagini etc.)

Data qi semnitura
reprezentantului legal al Beneficiarului

Semnitura contabiluluildirectorului economic

/managerului financiar al proiectului

Anexa nr. 7 la la Metodologia pentru Concursul na{ionaVlocal de proiecte de tineret qi pentru

Concursul na{ional de proiecte studen{e;ti

Numar de inregistrare : 

--din: I I

RAPORT DE IMPLEMENTARE

Titlul proiectului

Locul;i perioada de desfi;urare

- Antet beneficiar -



Organizator

Particip anf i/b en efi ciari

Total cheltuieli

Suma decontatd din bugetul MTS/
DJST/ DSTMB

Suma reprezentind contribufia
proprie qi sau atrasi

Concordan{a intre obiectivele
propuse Ei rezultatele ob{inute

Des crierea a ctivitif ilo r r ealizate

Se vor ata;a tn mod obligatoriu copii dupd materialele

( articole tn presa scrisit ;i/sau on-line, comunicate de

presd, tipdriluri, promolionale, tn situalia in care

aceasta s-a realizat tn cadrul unor emisiuni radio sau

televizate, se vor preciza postul, data ;i emisiunea iar

pentru afi;e se va preciza locul afi;arii) prin care

aceasta s-a realizat

Promovarea proiectului qi a

finan{atorului

Probleme/obstacole in desfiqu r Lre^
proiectului, sugestii

Concluzii, men{iuni

CD/ DVD/ USB cu imagini din timpul deruldrii proiec-

tului de tineret/ studen[esc. Se vor prezenta imagini din

care sit reiasd numdrul total de participanli, implicarea

acestora in activitdlile proiectului, localia tn care se

desfd;oarii (ex; spaliul unde se deffi;oard activitdlile,

spatiul de cazare ;l de servire a mesei), pentru

tipdrituri/ promolionale imagini cl't toate acestea

iiaint e a di s tr ib uir ii, pr e cum ; i al t e ima gini c ons i der at e

sugestive, din timpul deruldrii proiectului'

Lista documente, materiale ataqate

Reprezentant legal benefi ciar Numele qi prenumele:

Semndtura:

$tampila:

Anexa nr.1.ala Metodologia pentru concursul nafional/local de proiecte de tineret qi pentru

Concursul na(ional de proiecte studen{eEti

- Antet beneficiar -

TITLUL PROIECTULUI......
LISTA DE INDICATORI (va fi anexat[ in format Excel qi va avea urmdtoarea structurd)

Beneficiarul va completa lista cu indicatorii suplimentari propu;i de proiect'



Indicatori standard Valoare
preconizatd

Valoare
finali

Realizat lnerealizat
(fafd de valoarea
preconizati in For-
mularul de fi-
nanlare)

Sursi de
verificare

Comentariu
/ explica{ie
in caz de ne-
realizare

Numf,r de tineri care

benehciazd de imple-
mentarea proiectului

Numdr de lucritori de

tineret/persoane care lu-
creazd direct cu tinerii
care beneficiaza de im-
plementarea proiectului

Numdr de studenli care

beneficiazf, de imple-
mentarea proiectului

Numlr de voluntari rm-
plicali in impleme ntarea
proiectului

Numdr de activitali de

tineret de educalielfor-
mare

Numdr de activitdli de

ti neret cultural- artistice

Numdr de ac{iuni de co-
municare

Numdr de parteneriate
r eahzale pentru de s fb;u-
rarea activitalilor de

tineret

Indicatori suplimen-
tari

Anexa nr. g la Metodologia pentru Concursul na{ional/local de proiecte de tineret qi pentru Con-

cursul nafional de proiecte studen{eqti
- Antet beneflciar

TITLUL PROIECTI,iLUI.

DECLARATIE PE PROPRIE nAspuxunRn



f'

Subsemnata/
localitatea

Subsemnatul,
iudelul/ sectorul

domiciliat in
, strada

nr.-, bloc , apartament - identificat Prin

*littt. d. rePrezentant al
1n

CV BI , CNP 1n proiectul

declar sub rdsPundere

i.

2.

3.

4.

sunt autentice' astfel:
penali cd datele 9t a<

procedur'e pentru cump'rareadirecta qi sau atribuir"u.ontru.liui de achizilie publica s-au desfbqurat

in conformitate cu previJerite legale in ulgout. cu privire la achiziliile publice'

planul de activit'li, bugetul stabilit Ei ;;;rl;;ia partenerilor la rearizarea proiectului au fost in con-

iTT:,X"d :;:J$"iJ;l",:l;Ttfi:l .aprezentatii ra decont au benericiat de serviciile prevdzute in con-

tractul de finanfare' n-^nrqrnnrl er fi trebuit sd le cunoascd qt nu au

Nu exist[ alte eremente referitoare ra proiect pe care finanlatorur ar fi trebuit s6 le cunoascd gi nu a

for, .ornlrnicate de cdtre solicitantul finanldrii'

Data;i semnutura ,, .-reprizuntantului legal al beneficiurului

Anexa nr. g la Metodologia pentru ior",,.r..r na{ionar/rocar de proiecte de tineret qi pentru con-

"".t"f 
nafional de proiecte studen{eEti

- Antet beneficiar -

Proiectul de tineret/studen{esc

LISTA DE PARTICIPANTI

Localitatea
Perioada

@elestudenleqti
Duta si semndtura "i'""i'ontului 

legal ul Beneficiurului

Anexa nr. 10 la Metodologia pentru Concursul nafionaVlocal

C""""tr"f na{ional de proiecte studen{eqti

de proiecte de tineret qi Pentru

Seria qi numirul
Carnet de stu-
denti

Seria qi

numlrul CI

Asociafia
funda{ial
institu{ia

Numele qi

prenumele

- Antet beneficiar -
Diagrama de cazare'



Proiectul de tineret/studenf esc

Perioada
Locul de desfisurare
Unitatea prestatoare de servicii

'Prezentaline loc de proces verbal de receplie a procesului verbal prestat. Semnarea ei de cdtre
responsabilul de proiect certificd faptul cd serviciul a fost prestat in condiliile solicitate

Data Ei semnitura reprezentantului legal al Beneficiarului...........

Unitatea prestatoare de servicii
Data qi semnltura ..............:...

Anexa nr. 11 la Metodologia pentru Concursul na{ional/local de proiecte de tineret qi pen-
tru Concursul nafional de proiecte studen{e;ti
- Antet beneficiar -

PONTAJ DE MASA1
Denumire proiect
Perioada
Locul de desfisurare
Unitatea prestatoare de servicii

D ata E i s e mn dt u r a r ep r ese n tant ului I e g ul al B e n eJici ar ului ..........

Unitatea prestatoare de servicii
Data qi semndtura-

Anexa nr.12la Metodologia pentru Concursul nafional/local de proiecte de tineret qi pen-
tru Concursul nafional de proiecte studen{eqti
- Antet beneficiar

lPrezentul line loc de proces verbal de receplie a serviciului prestat. Semnarea lui de cdtre responsabilul de

proiect ceriflcd faptul cd serviciul a fost prestat in condiliile solicitate.

Nr.
Crt.

Nr.
camerei

Numele qi prenumele participantului Tarifl zi Nr. zile Valoare
serviciu

Nr.
Crt.

Nume
Prenume

ZIUA .. ZIIJA ZIIJA ZIUA., ZIUA .. Seria 9i
numdrul
CI

Semndtura
partici-
panlilor

MD D C M
D

D C M
D

D C M
D

D C MD D C



TABEL
cu participan{ii care au beneficiat de contravaloarea transportului

Proiectul de tineret/studen{esc
Localitatea
Perioada

D ata E i s emn dt ur u r epr ezent ant ului le g al al B en eJic iar ului ..........

Nr.
crt.

Numele qi pre-
numele

Ruta Seria bilet/
bon fiscal
combustibil

Suma Semnitura


