Program de finanţare nerambursabilă „Bucureşti – Oraş deschis” 2021
Etapa de verificare a eligibilității și a conformității administrative
PROIECTE RESPINSE/ REZULTATE CONTESTAȚII
Nr. Crt.
1.

Solicitant
Asociația Națională
a Tinerelor Femei
Creștine din
România (ANTFCR)

Nume proiect

Motivele respingerii/ rezultatul contestației

Muzica clasică cu accente Solicitantul nu face dovada contribuției proprii declarate în cererea de
moderne
finanțare;
Nu au fost regăsite Certificatul eliberat de către ANAF privind situatia
taxelor şi impozitelor solicitantului, aflat în termenul de valabilitate la
data depunerii și Certificatul privind impozite, taxe locale și alte
venituri, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, aflat în
termenul de valabilitate la data depunerii.
Astfel, comisia nu a putut determina respectarea condiției de eligibilitate
privind îndeplinirea obligațiilor cu privire la plata contribuțiilor la bugetul de
stat consolidat și la bugetul local sau plata altor taxe sau contribuții, după
caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase în numerar de
minimum 5% din bugetul total al proiectului cultural, astfel: extras de
cont, contracte de sponsorizare sau de finanțare și contracte de parteneriat
cuprinzând sume certe.
- pentru contribuția proprie: extras de cont, valabil la data depunerii
cererii de finantare;
- pentru contribuția atrasă în numerar: contracte de sponsorizare, de
donație sau alte liberalități; scrisori de intenție ferme; contracte de
finanțare publică sau documente care să ateste respectiva
finanțare; contracte de finanțare privată; scrisori sau acorduri de
parteneriat. În cazul altor finanțări publice, este obligatorie
evidențierea, în bugetul proiectului, a destinației pe activități/linii

2.

Asociația Națională
a Tinerelor Femei
Creștine din
România (ANTFCR)

bugetare a acestor sume în mod distinct pentru fiecare
finanțator.
Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate
determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.
Festivalul „Copiii pentru Solicitantul nu face dovada contribuției proprii declarate în cadrul
copii”, ediția a II-a
cererii de finanțare;
Nu au fost regăsite Certificatul eliberat de către ANAF privind situația
taxelor şi impozitelor solicitantului, aflat în termenul de valabilitate la
data depunerii și Certificatul privind impozite, taxe locale și alte
venituri, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, aflat în
termenul de valabilitate la data depunerii.
Astfel, comisia nu a putut determina respectarea condiției de eligibilitate
privind îndeplinirea obligațiilor cu privire la plata contribuțiilor la bugetul de
stat consolidat și la bugetul local sau plata altor taxe sau contribuții, după
caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase în numerar de
minimum 5% din bugetul total al proiectului cultural, astfel: extras de
cont, contracte de sponsorizare sau de finanțare și contracte de parteneriat
cuprinzând sume certe.
- pentru contribuția proprie: extras de cont, valabil la data depunerii
cererii de finantare;
- pentru contribuția atrasă în numerar: contracte de sponsorizare, de
donație sau alte liberalități; scrisori de intenție ferme; contracte de
finanțare publică sau documente care să ateste respectiva

3.

BEST SMART
DIGITAL SRL

finanțare; contracte de finanțare privată; scrisori sau acorduri de
parteneriat. În cazul altor finanțări publice, este obligatorie
evidențierea, în bugetul proiectului, a destinației pe activități/linii
bugetare a acestor sume în mod distinct pentru fiecare
finanțator.
Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate
determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.
Recuperarea Bucureștiului Solicitantul nu a completat si nu a depus în cadrul dosarului Declarația
pierdut cu ajutorul noilor pe propria răspundere (Anexa 3), nu a întocmit bugetul corect, acesta
tehnologii
–
Fântâna cuprinzând sume globale, contrar prevederilor regulamentului de
Sărindar
finanțare și nu a făcut dovada finanțării proprii, conform bugetului
declarat.
Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Declarație pe proprie răspundere, semnată în original (Anexa 3).
Formularul pentru descrierea bugetului de venituri și cheltuieli (Anexa 2); în
completarea Anexei 2, solicitantul trebuie să aibă în vedere urmatoarele:
- Suma maximă propusă pentru echipa de proiect și pentru
cheltuielile administrative nu poate depăși 20% din bugetul
solicitat de la ARCUB.
- Cheltuieli materiale de producție și dotări necesare proiectului
(care nu intră în categoria imobilizărilor corporale (în valoare de
maximum 2500 lei brut) se vor bugeta în limita a 20% din totalul
finanţării nerambursabile acordate, în conformitate cu prevederile
art. 4 alin (2) din OG 51/1998 cu modificările și completările
ulterioare;

Cheltuielile neeligibile nu se vor accepta în bugetul de cheltuieli (vezi cap.
4, punctul 4.1).
Este necesară detalierea componentei cheltuielilor pentru fiecare linie
bugetară. În acest sens, este obligatorie atașarea unui document
centralizator cu detalierea amănunțită a costurilor pentru fiecare linie
bugetară în parte.
Sumele globale nu se acceptă; orice linie bugetară care nu justifică
componența cheltuielilor și nu se regăsește în planul de activități al
proiectului nu se va lua în considerare.
Dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase în numerar de
minimum 5% din bugetul total al proiectului cultural, astfel: extras de
cont, contracte de sponsorizare sau de finanțare și contracte de parteneriat
cuprinzând sume certe.
- pentru contribuția proprie: extras de cont, valabil la data depunerii
cererii de finantare;
- pentru contribuția atrasă în numerar: contracte de sponsorizare, de
donație sau alte liberalități; scrisori de intenție ferme; contracte de
finanțare publică sau documente care să ateste respectiva
finanțare; contracte de finanțare privată; scrisori sau acorduri de
parteneriat. În cazul altor finanțări publice, este obligatorie
evidențierea, în bugetul proiectului, a destinației pe activități/linii
bugetare a acestor sume în mod distinct pentru fiecare
finanțator.
Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate
determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.

4.

SC ARTE
FRUMOASE SRL

Fantastic Art

Solicitantul nu a prezentat dovada finanțării proprii conform bugetului
declarat.
Din certificatul fiscal eliberat de către ANAF reiese că solicitantul nu a
îndeplinit obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la bugetul de stat
consolidat.
Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase în numerar de
minimum 5% din bugetul total al proiectului cultural, astfel: extras de
cont, contracte de sponsorizare sau de finanțare și contracte de parteneriat
cuprinzând sume certe.
- pentru contribuția proprie: extras de cont, valabil la data depunerii
cererii de finantare;
- pentru contribuția atrasă în numerar: contracte de sponsorizare, de
donație sau alte liberalități; scrisori de intenție ferme; contracte de
finanțare publică sau documente care să ateste respectiva
finanțare; contracte de finanțare privată; scrisori sau acorduri de
parteneriat. În cazul altor finanțări publice, este obligatorie
evidențierea, în bugetul proiectului, a destinației pe activități/linii
bugetare a acestor sume în mod distinct pentru fiecare
finanțator.
Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate
determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.
Conform Punctului 2.2 al Regulamentului, Solicitantul eligibil, în sensul
prezentului Regulament, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ
criteriile enumerate mai jos:

5.

CRISTINA CASIAN

6.

ASOCIAȚIA
PENTRU
EDUCAȚIE
TEOFOR

(...)
Și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la bugetul de stat
consolidat și la bugetul local sau plata altor taxe sau contribuții, după caz,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
Buburuzele se întorc pe Solicitantul, persoana fizică, nu a depus niciunul din documentele
pamânt
solicitate.
Patrimonium

Solicitantul nu a întocmit bugetul corect, acesta cuprinzând sume
globale, contrar prevederilor Regulamentului de finanțare.
Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Formularul pentru descrierea bugetului de venituri și cheltuieli (Anexa 2); în
completarea Anexei 2, solicitantul trebuie să aibă în vedere urmatoarele:
- Suma maximă propusă pentru echipa de proiect și pentru
cheltuielile administrative nu poate depăși 20% din bugetul
solicitat de la ARCUB.
- Cheltuieli materiale de producție și dotări necesare proiectului
(care nu intră în categoria imobilizărilor corporale (în valoare de
maximum 2500 lei brut) se vor bugeta în limita a 20% din totalul
finanţării nerambursabile acordate, în conformitate cu prevederile
art. 4 alin (2) din OG 51/1998 cu modificările și completările
ulterioare;
Cheltuielile neeligibile nu se vor accepta în bugetul de cheltuieli (vezi cap.
4, punctul 4.1).
Este necesară detalierea componenței cheltuielilor pentru fiecare linie
bugetară. În acest sens, este obligatorie atașarea unui document
centralizator cu detalierea amănunțită a costurilor pentru fiecare linie
bugetară în parte.

7.

ASOCIAȚIA
CENTRUL
DIALECTIC

Povești de la metrou

Sumele globale nu se acceptă; orice linie bugetară care nu justifică
componența cheltuielilor și nu se regăsește în planul de activități al
proiectului nu se va lua în considerare.
Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate
determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.
Comisia de soluționare a contestațiilor respinge contestația depusă.
Motivul: solicitantul a depus o declarație de parteneriat prin care SC
LATERAL THINK SRL oferea servicii de web design și programare în
valoare de 7000 lei. Sumele atrase fiind considerate contribuții în natură și
nu echivalentul în bani (dovada fiind extrasul de cont, ctr. de sponsorizare
sau contribuții din alte linii de finanțare).
Solicitantul nu a facut dovada contribuției proprii sau a sumelor atrase
menționate în buget.
Nu a fost prezentat Certificatul privind impozite, taxe locale și alte
venituri, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, aflat în
termenul de valabilitate la data depunerii.
Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase în numerar de
minimum 5% din bugetul total al proiectului cultural, astfel: extras de
cont, contracte de sponsorizare sau de finanțare și contracte de parteneriat
cuprinzând sume certe.
- pentru contribuția proprie: extras de cont, valabil la data depunerii
cererii de finantare;

pentru contribuția atrasă în numerar: contracte de sponsorizare, de
donație sau alte liberalități; scrisori de intenție ferme; contracte de
finanțare publică sau documente care să ateste respectiva
finanțare; contracte de finanțare privată; scrisori sau acorduri de
parteneriat. În cazul altor finanțări publice, este obligatorie
evidențierea, în bugetul proiectului, a destinației pe activități/linii
bugetare a acestor sume în mod distinct pentru fiecare
finanțator.
Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate
determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.
Odată cu depunerea contestației pentru proiectul asociației, „Povești
de la metrou”, secretariatul tehnic s-a autosesizat, a reevaluat proiectul și
a constatat faptul că solicitantul nu face dovada contribuției proprii sau a
altor sume atrase, depunând o declarație de parteneriat prin care SC
LATERAL THINK SRL oferea servicii de web design și programare în
valoare de 7000 lei. Sumele atrase fiind considerate contribuții în natură și
nu echivalentul în bani (dovada fiind extrasul de cont, ctr. de sponsorizare
sau contribuții din alte linii de finanțare).
-

8.

ASOCIAȚIA
CENTRUL
DIALECTIC

Arhiva de sunet: București

9.

SC MINIARTSHOW
SRL

Experiența diversității

Comisia de soluționare a contestațiilor respinge contestația depusă.
Motivul: solicitantul a transmis dovada contribuției proprii prin extrasul de
cont, după data limită de depunere a ofertelor culturale.
Solicitantul nu a facut dovada contribuției proprii sau a sumelor atrase
menționate în buget.

Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase în numerar de
minimum 5% din bugetul total al proiectului cultural, astfel: extras de
cont, contracte de sponsorizare sau de finanțare și contracte de parteneriat
cuprinzând sume certe.
- pentru contribuția proprie: extras de cont, valabil la data depunerii
cererii de finantare;
- pentru contribuția atrasă în numerar: contracte de sponsorizare, de
donație sau alte liberalități; scrisori de intenție ferme; contracte de
finanțare publică sau documente care să ateste respectiva
finanțare; contracte de finanțare privată; scrisori sau acorduri de
parteneriat. În cazul altor finanțări publice, este obligatorie
evidențierea, în bugetul proiectului, a destinației pe activități/linii
bugetare a acestor sume în mod distinct pentru fiecare
finanțator.
Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate
determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.
10.

SC VERTICAL FILM
PRODUCTION SRL

Orele Bucureștilor

Comisia de soluționare a contestațiilor respinge contestația depusă.
Motivul: documentele clarificatoare au fost depuse ulterior datei de
depunere a contestațiilor, respectiv pe 06.07.2021.
Solicitantul nu a întocmit bugetul corect, acesta cuprinzând sume
globale, contrar prevederilor regulamentului de finanțare.

Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Formularul pentru descrierea bugetului de venituri și cheltuieli (Anexa 2); în
completarea Anexei 2, solicitantul trebuie să aibă în vedere urmatoarele:
- Suma maximă propusă pentru echipa de proiect și pentru
cheltuielile administrative nu poate depăși 20% din bugetul
solicitat de la ARCUB.
- Cheltuieli materiale de producție și dotări necesare proiectului
(care nu intră în categoria imobilizărilor corporale (în valoare de
maximum 2500 lei brut) se vor bugeta în limita a 20% din totalul
finanţării nerambursabile acordate, în conformitate cu prevederile
art. 4 alin (2) din OG 51/1998 cu modificările și completările
ulterioare;
Cheltuielile neeligibile nu se vor accepta în bugetul de cheltuieli (vezi cap.
4, punctul 4.1).
Este necesară detalierea componentei cheltuielilor pentru fiecare linie
bugetară. În acest sens, este obligatorie atașarea unui document
centralizator cu detalierea amănunțita a costurilor pentru fiecare linie
bugetara în parte.
Sumele globale nu se acceptă; orice linie bugetară care nu justifică
componența cheltuielilor și nu se regăsește în planul de activități al
proiectului nu se va lua în considerare.
Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate
determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.

11.

SC SUPRAINFINIT
SRL

Casting the Act: între Comisia de soluționare a contestațiilor respinge contestația depusă.
audiență, performativitate Motivul: suma aferentă contribuției proprii a fost constituită la data de
și obiect
02.07.2021, ulterior datei limite de depunere a ofertelor culturale.
Solicitantul nu a prezentat dovada finanțării proprii conform bugetului
declarat.
Din certificatul fiscal eliberat de către ANAF reiese că solicitantul nu a
îndeplinit obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la bugetul de stat
consolidat.
Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase în numerar de
minimum 5% din bugetul total al proiectului cultural, astfel: extras de
cont, contracte de sponsorizare sau de finanțare și contracte de parteneriat
cuprinzând sume certe.
- pentru contribuția proprie: extras de cont, valabil la data depunerii
cererii de finantare;
- pentru contribuția atrasă în numerar: contracte de sponsorizare, de
donație sau alte liberalități; scrisori de intenție ferme; contracte de
finanțare publică sau documente care să ateste respectiva
finanțare; contracte de finanțare privată; scrisori sau acorduri de
parteneriat. În cazul altor finanțări publice, este obligatorie
evidențierea, în bugetul proiectului, a destinației pe activități/linii
bugetare a acestor sume în mod distinct pentru fiecare
finanțator.
Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate

12.

SC SUPRAINFINIT
SRL

determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.
Conform Punctului 2.2 al Regulamentului, Solicitantul eligibil, în sensul
prezentului Regulament, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ
criteriile enumerate mai jos:
(...)
Și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la bugetul de stat
consolidat și la bugetul local sau plata altor taxe sau contribuții, după caz,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
Biroul
de
Cercetări Comisia de soluționare a contestațiilor respinge contestația depusă.
Melodramatice: Heartbeat Motivul: suma aferentă contribuției proprii a fost constituită la data de
Detection System
02.07.2021, ulterior datei limite de depunere a ofertelor culturale.
Solicitantul nu a prezentat dovada finanțării proprii conform bugetului
declarat.
Din certificatul fiscal eliberat de către ANAF reiese că solicitantul nu a
îndeplinit obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la bugetul de stat
consolidat.
Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase în numerar de
minimum 5% din bugetul total al proiectului cultural, astfel: extras de
cont, contracte de sponsorizare sau de finanțare și contracte de parteneriat
cuprinzând sume certe.
- pentru contribuția proprie: extras de cont, valabil la data depunerii
cererii de finantare;
- pentru contribuția atrasă în numerar: contracte de sponsorizare, de
donație sau alte liberalități; scrisori de intenție ferme; contracte de

13.

SC CONTINUU
STUDIO SRL

Status quo

finanțare publică sau documente care să ateste respectiva
finanțare; contracte de finanțare privată; scrisori sau acorduri de
parteneriat. În cazul altor finanțări publice, este obligatorie
evidențierea, în bugetul proiectului, a destinației pe activități/linii
bugetare a acestor sume în mod distinct pentru fiecare
finanțator.
Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate
determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.
Conform Punctului 2.2 al Regulamentului, Solicitantul eligibil, în sensul
prezentului Regulament, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ
criteriile enumerate mai jos:
(...)
Și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la bugetul de stat
consolidat și la bugetul local sau plata altor taxe sau contribuții, după caz,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
(...)
Comisia de soluționare a contestațiilor respinge contestația depusă.
Motivul: conform contractului de parteneriat cu SC GODOTTINO SRL prin
care partenerul pune la dispoziție sala de spectacol pentru repetiții și
pentru cele 5 reprezentații, contribuția este evaluată la suma de 5.000 de
lei. Sumele atrase trebuie să fie certe, în bani (dovada fiind extrasul de
cont, contract de sponsorizare sau contribuții din alte linii de finanțare) nu
în natură (prin bunuri puse la dispoziție cu titlu gratuit).
Solicitantul nu a prezentat dovada finanțării proprii conform bugetului
declarat.

Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase în numerar de
minimum 5% din bugetul total al proiectului cultural, astfel: extras de
cont, contracte de sponsorizare sau de finanțare și contracte de parteneriat
cuprinzând sume certe.
- pentru contribuția proprie: extras de cont, valabil la data depunerii
cererii de finantare;
- pentru contribuția atrasă în numerar: contracte de sponsorizare, de
donație sau alte liberalități; scrisori de intenție ferme; contracte de
finanțare publică sau documente care să ateste respectiva
finanțare; contracte de finanțare privată; scrisori sau acorduri de
parteneriat. În cazul altor finanțări publice, este obligatorie
evidențierea, în bugetul proiectului, a destinației pe activități/linii
bugetare a acestor sume în mod distinct pentru fiecare
finanțator.
Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate
determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.
14.

ASOCIAȚIA SIRIUS
ART

Teatru Oriunde

Solicitantul nu a prezentat dovada finanțării proprii conform bugetului
declarat.
Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase în numerar de
minimum 5% din bugetul total al proiectului cultural, astfel: extras de

15.

ASOCIAȚIA
PENTRU
PROMOVAREA
FILMULUI
ROMÂNESC
(APFR)

cont, contracte de sponsorizare sau de finanțare și contracte de parteneriat
cuprinzând sume certe.
- pentru contribuția proprie: extras de cont, valabil la data depunerii
cererii de finantare;
- pentru contribuția atrasă în numerar: contracte de sponsorizare, de
donație sau alte liberalități; scrisori de intenție ferme; contracte de
finanțare publică sau documente care să ateste respectiva
finanțare; contracte de finanțare privată; scrisori sau acorduri de
parteneriat. În cazul altor finanțări publice, este obligatorie
evidențierea, în bugetul proiectului, a destinației pe activități/linii
bugetare a acestor sume în mod distinct pentru fiecare
finanțator.
Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate
determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.
Noaptea Albă a Filmului Din certificatul fiscal eliberat de către ANAF reiese că solicitantul nu a
Românesc 2021 – ediția a îndeplinit obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la bugetul de stat
12-a
consolidat.
Conform Punctului 2.2 al Regulamentului, Solicitantul eligibil, în sensul
prezentului Regulament, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ
criteriile enumerate mai jos:
(...)
Și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la bugetul de stat
consolidat și la bugetul local sau plata altor taxe sau contribuții, după caz,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
(...)

16.

ASOCIAȚIA
CULTURALĂ
ARTMANIA

Quantic
recuperarea
Ecran Club

Club
culturală

– Comisia de soluționare a contestațiilor respinge contestația depusă.
a Motivul: nu a putut fi luată în calcul contribuția financiară menționată în
declarația de parteneriat atrasă prin partenerul ARTmania Agency,
deoarece aceasta nu era asumată (semnată) de niciun partener. Acordul
de parteneriat, neasumat de partener, precum și extrasul de cont al
solicitantului din care reiese contribuția proprie a acestuia, au fost transmise
ulterior datei de depunere a ofertelor culturale, respectiv până la data de
05.07.2021.
Solicitantul nu a prezentat dovada finanțării proprii conform bugetului
declarat.
Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase în numerar de
minimum 5% din bugetul total al proiectului cultural, astfel: extras de
cont, contracte de sponsorizare sau de finanțare și contracte de parteneriat
cuprinzând sume certe.
- pentru contribuția proprie: extras de cont, valabil la data depunerii
cererii de finantare;
- pentru contribuția atrasă în numerar: contracte de sponsorizare, de
donație sau alte liberalități; scrisori de intenție ferme; contracte de
finanțare publică sau documente care să ateste respectiva
finanțare; contracte de finanțare privată; scrisori sau acorduri de
parteneriat. În cazul altor finanțări publice, este obligatorie
evidențierea, în bugetul proiectului, a destinației pe activități/linii
bugetare a acestor sume în mod distinct pentru fiecare
finanțator.

17.

ASOCIAȚIA
CONNECTIONS

Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate
determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.
Experimentul Pitești – Solicitantul nu a prezentat dovada finanțării proprii conform bugetului
primul film de lungmetraj
declarat.
Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase în numerar de
minimum 5% din bugetul total al proiectului cultural, astfel: extras de
cont, contracte de sponsorizare sau de finanțare și contracte de parteneriat
cuprinzând sume certe.
- pentru contribuția proprie: extras de cont, valabil la data depunerii
cererii de finantare;
- pentru contribuția atrasă în numerar: contracte de sponsorizare, de
donație sau alte liberalități; scrisori de intenție ferme; contracte de
finanțare publică sau documente care să ateste respectiva
finanțare; contracte de finanțare privată; scrisori sau acorduri de
parteneriat. În cazul altor finanțări publice, este obligatorie
evidențierea, în bugetul proiectului, a destinației pe activități/linii
bugetare a acestor sume în mod distinct pentru fiecare
finanțator.
Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate
determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.

18.

ASOCIAȚIA
BENEVA

Femei pe Mătăsari – Solicitantul nu a prezentat dovada finanțării proprii conform bugetului
Festival
Urban,
ediția declarat.
aniversară a X-a
Conform Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă
pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, documentația solicitanților
trebuie să conțină:
Dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase în numerar de
minimum 5% din bugetul total al proiectului cultural, astfel: extras de
cont, contracte de sponsorizare sau de finanțare și contracte de parteneriat
cuprinzând sume certe.
- pentru contribuția proprie: extras de cont, valabil la data depunerii
cererii de finantare;
- pentru contribuția atrasă în numerar: contracte de sponsorizare, de
donație sau alte liberalități; scrisori de intenție ferme; contracte de
finanțare publică sau documente care să ateste respectiva
finanțare; contracte de finanțare privată; scrisori sau acorduri de
parteneriat. În cazul altor finanțări publice, este obligatorie
evidențierea, în bugetul proiectului, a destinației pe activități/linii
bugetare a acestor sume în mod distinct pentru fiecare
finanțator.
Cererea de finanţare împreună cu toate anexele se completează integral.
Transmiterea incompletă a documentelor sau informaţiilor solicitate
determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilităţii şi
conformităţii administrative.

