
CATEVA CLARIFICARI IN SPRIJINUL SOLICITANTILOR SI NOUTATILE
REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA FINANTARILOR NERAMBURSABILE 2017

1. In ceea ce prive te ș documenta ia de decontț   si eligibilitatea solicitantului sunt necesare: 
- Certificat de atestare fiscala aflat in termenul de valabilitate;
- Certificat privind impozitele si taxele locale sau daca nu sunte i in evidenta DITL declara ie peț ț

propria răspundere.
- CAEN (in cazul SRL-urilor) principal de activitate in domeniul cultural sau adiacent;
- Contribu ia  de  20% trebuie  sa  fie  in  NUMERAR.  In  cazul  contribu iei  financiare  a   unuiț ț

partener trebuie ca acesta sa facă cheltuiala respectiva pentru proiectul dvs. (nu se accepta
contribu ia in natura sau parteneriatele de tip barter).ț

2. In ceea ce prive te ș Cererea de Finantare noută ile sunt:ț
- Planul de diseminare a rezultatelor;
- Alte finan ări (Capitolul V)  -unde este cazul – pentru care solicitantul trebuie sa men ioneze ț ț

sursa finan ării  si numele finan atorului;ț ț
3. In ceea ce prive te ș completarea Bugetului de cheltuieli:

- Suma maxima propusa pentru cheltuielile cu echipa de proiect  nu poate depă i 20% dinș
bugetul solicitat de la ARCUB.

- Cheltuielile neeligibile nu se vor accepta in bugetul de cheltuieli, a adar aten ie la cheltuielileș ț
NEELIGIBILE (capitolul 4 din Regulamentul de acordare a finan ărilor punctul 4.1).ț

- Pentru documentarea Bugetului de cheltuieli nu sunt necesare documente pe care in mod
normal le ata a i la decont (negocieri, contracte, facturi, documente plăti). Este suficienta oș ț
detaliere  amănun ita  a  categoriilor  de  costuri  si,  de  asemenea,  cate  o  oferta  de  preț ț
orientativa.

4. Evaluarea ofertelor culturale:
- Pentru a putea fi finan ata o oferta culturala trebuie sa aibă un punctaj final de ț minimum 70.
- Bugetul proiectului nu va mai fi influen at de rezultatul ob inut, iar ofertele culturale vor putea ț ț

fi finan ate conform punctajului in sens descrescător pana la epuizarea sumei alocate de ț
către ARCUB pentru domeniul respectiv.

- Grila de evaluare s-a modificat cu elemente noi care pot fi regăsite in Cererea de Finantare.
5. Solu ionarea contesta iilorț ț

- Conform  Regulamentului  pentru  acordarea  finan ărilor  nerambursabile,  transmitereaț
incompletă  a  documentelor  sau informa iilor  solicitate  determină respingerea dosarului  înț
etapa  de  verificare  a  eligibilită ii  i  conformită ii  administrative.  Solicitan ii  pot  contestaț ș ț ț
deciziile evaluării administrative in cazul in care pentru documenta ia depusa pot exista eroriț
materiale sau informa ii neclare. ț Nu se admit completări ulterioare  cu documente.

- Potrivit  Ordonan ei  Guvernului  nr.  51/1998,  cu  modificările  si  completările  ulterioare,ț
solicitan ii  au dreptul  sa  formuleze contesta ii  asupra  modului  de respectare  a  proceduriiț ț
privind  organizarea  si  desfă urarea  selec iei  ofertelor  culturale.  Aspectele  invocate  deș ț
contestatari vor putea face referire la modul de aplicare al punctajului in raport cu informa iileț
cuprinse in  cererea de finan are,  argumentându-se punctual  opinia cu privire la  cerin eleț ț
formulate.
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