MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

Serviciul emitent:Serviciul Achizitii Publice si Managementul Proiectelor
Compartimentul Managementul Proiectelor
Nr. 11252 din 12.06.2018
E-mail:uip@primariaroman.ro
ANUNŢ DE PARTICIPARE
1. Autoritatea contractantă: Primăria Municipiului Roman, prin Consiliul Local
Roman, cu sediul în Municipiul Roman, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, cod fiscal: 2613583,
tel. 0233/741.650, fax.0233/741.604, e-mail: primaria@primariaroman.ro, web:
www.primariaroman.ro.
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea
nr.350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
şi Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare.
3. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:
 Cultură, religie şi învăţământ - Muzică şi dans; Cultură scrisă; Arte vizuale,
plastice şi ale spectacolului; Creare de evenimente; Alte activităţi culturale
(promovarea imaginii Municipiului Roman şi a vieţii culturale a comunităţilor
din Municipiul Roman); Învăţământ (organizarea de consfătuiri, schimburi de
experienţă, gale, etc); Activităţi educative cu tematică de mediu.
 Proiecte Sociale:
- Asistenţă socială / socio-medicală, îngrijire şi recuperare în centre specializate
şi / sau la domiciliul beneficiarilor;
- Servicii integrate de informare, conştientizare, orientare, mediere, consiliere şi
îndrumare;
- Dezvoltarea de servicii şi facilităţi after-school pentru elevii defavorizaţi social;
- Conştientizarea şi responsabilizarea membrilor societăţii civile în raport cu
diferite situaţii de risc;
- Integrare şi reintegrare, pregătire şi reinserţie pe piaţa forţei de muncă;
- Centre de zi;
- Alte tipuri de activităţi sociale cu impact semnificativ demonstrabil.
 Activităţi sportive :
- Sportul de performanţă (Divizie superioară, Divizie medie, Divizie inferioară,
sport individual) – valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul
competiţiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau
obţinerea victoriei, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi întreceri
sportive. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau
internaţional, dupa caz;
- Sportul pentru toţi – gale şi manifestări; practicarea sportului pentru sănătate,
educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii

sănătăţii; participarea la tabere de pregătire, susţinerea prin participarea la
competiţiile judeţene, naţionale şi / sau internaţionale pentru dezvoltarea
spiritului competiţional, atragerea a cât mai multor tineri către mişcare,
dezvoltarea comportamentală care favorizează orientarea către performanţa
cotidiană şi dezvoltare durabilă. Obiective: atragerea populaţiei de toate vârstele
în activităţi pentru sănătate şi recreere;
- Sportul şcolar – practicarea sportului în învăţământul preuniversitar. Obiective:
promovarea valenţelor educative ale sportului; iniţierea şi organizarea de
programe şi acţiuni de atragere a elevilor la practicarea sportului; sprijinirea sau
organizarea, după caz, a competiţiilor locale ale reprezentativelor unităţilor şi
instituţiilor de învătământ.
 Proiecte
pentru
tineretconectarea
tinerilor
cu
specialisti,formatori,traineri,dezvoltarea
abilitatilor
psiho-emotionale,de
comunicare,de relationare,dobandirea abilitatilor si instrumentelor necesare
accesarii mediului profesionalde catre tineri,crearea unui cadru de socializare si
interactiune optim si sigur,dezvoltarea abilitatilor,talentului si hobbyurilor,prevenirea si combaterea bullying-ului in randul tinerilor.
 Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate
prioritare.
4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare:
Grantul disponibil este de 100.000 lei, defalcat astfel:
- Cultură, religie şi învăţământ: 25.000 lei
- Proiecte sociale: 25.000 lei
- Activităţi sportive: 25.000 lei
- Proiecte pentru tineret: 25.000 lei
Valorile finanţărilor care se acordă pentru un proiect sunt cuprinse între sumele
de 2.000 lei şi 25.000 lei, în funcţie de domeniul pentru care se aplică, conform
ghidurilor solicitantului.
Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90 % din totalul
cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele
proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant
trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10 % din costurile totale eligibile
ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect.
Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea
raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă.
ATENŢIE ! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de
punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10 %, cu atât punctajul
obţinut la evaluare va fi mai ridicat.
5. Localizare:
Proiectele trebuie să se desfăşoare pe teritoriul geografic al Municipiului Roman.
6. Eligibilitatea aplicanţilor:
(1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie persoane juridice fără scop patrimonial: asociaţii ori fundaţii constituite conform
legii / culte religioase recunoscute conform legii;
- să aibă inclus în statutul organizaţiei obiectul de activitate care generează obiectivul

pentru care se solicită finanţare;
- să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze
ca intermediari;

- să aibă sediul social şi să-şi desfăşoare activitatea în Municipiul Roman;
- beneficiarii direcţi şi indirecţi din grupul ţintă să fie recrutaţi de pe raza teritorială a
Municipiului Roman.

(2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă dacă:
- Sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de către
tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată
sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în
legislaţia şi reglementările în vigoare;
- Sunt subiectul procedurilor de declarare a falimentului, de lichidare, de litigii, de
administrări judiciare, de acorduri cu creditorii sau al altor proceduri similare
prevăzute de legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare;
- Reprezentanţii legali au suferit condamnări definitive datorate unei conduite
profesionale îndreptată împotriva legii;
- Sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale sau nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate
printr-un contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care Autoritatea
Finanţatoare sau terţii pot aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
- Nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată eligibile a impozitelor şi taxelor către stat, a
contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, precum şi a impozitelor şi taxelor locale;
- Furnizează informaţii false / incorecte în documentele prezentate;

- Au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisia de evaluare
în timpul procesului de evaluare a licitaţiilor prezente sau anterioare;
- Nu prezintă declaraţia prin care să ateste că pentru activitatea pentru care solicită
finanţare, nu a solicitat şi obţinut finanţare de la persoane fizice sau juridice, de drept
public / privat.

Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de
finanţare o declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile
de la punctele de mai sus.
7. Unde şi cum se depun cererile de finanţare:
Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, prin poşta
recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal la sediul Autorităţii
Finanţatoare: Consiliul Local Roman, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, Roman, jud. Neamţ /
Biroul Unic.
Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate şi sigilate. Plicul trebuie să poarte
numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titlul proiectului şi menţiunea (în
limba română): "A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare” .
8. Termenul pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este
cuprins între 14.06.2019 ora 10-15.07.2019 ora 16. Selecţia şi evaluarea proiectelor va
fi în perioada 16.07.2019-06.08.2019.
Informaţii suplimentare:
Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul UAT Municipiul Roman,
Serviciul
Managementul
Proiectelor,
telefon
0233/741978,
email:
uip@primariaroman.ro şi de pe site-ul instituţiei www.primariaroman.ro.
Notă:

Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2019 a
fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 94 din 12.06.2019, Partea a VI-a.

