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REGULAMENT
APEL PROIECTE

BUGETARE PARTICIPATIVA PENTRU TINERET TN MUNICIPIUL BUCURESTI
RUNDA 1 - 2022

CONDITll GENERALE

Art.1 Prezentul apel este o inijiativi a Primiriei Municipiului Bucure§ti yi se desfi§oara in
conformitate cu dispoziliile cuprinse Tn H.C.G.M.B nr................ .
Art.2 Prezentul apel de susjinere a proiectelor pe care iI lanseaz5 Primiria Capitalei – va fi
implementat de Centrul de Proiecte Educajionale §i Sportive Bucure§ti- PROEDUS (denumit Tn cele
ce urmeazi PROEDUS), §i a fost dezvoltat ca rispuns la solicitirile ;i nevoile organizatiilor
neguvernamentale sau ale grupurilor informale de tineret la nivel municipal, punand accent pe
activitijile civice §i Tn beneficiul comunit5jii bucurestene, iar sumele alocate pentru acest apel
sunt incluse Tn bugetul PROEDUS.

Art.3 Prezentul apel contribuie la Tmbunitijirea participirii civice a tinerilor Tn viata locali
prln mecanisme de bugetare participativi la nivelul Municipiului Bucure§ti.
Art.4 Scopul acestui document este de a reglementa cadrul de organizare $i de desfi$urare Tn
bune condi Iii a concursului de proiecte, precum ii de urmirire a implementirii proiectelor
ca$tigitoare Tn cadrul programului intitulat Bugetare Participativi pentru Tineret Tn Municipiul
Bucuresti

Art.5 Bugetul total al apelului de proiecte, pentru anul 2022, este de 900.000 lei, la care se
adaugi 100.000 lei pentru diversele cheltuieli in ceea ce prive§te vizibilitatea, organizarea ;1
derularea apelului. Sumele nealocate/ necheltuite Tn cadrul prezentului apel pot fi
redistribuite ulterior, cu aprobarea Ordonatorului Principal de Credite
Art.6 Sunt eligibile proiectele depuse de catre organizatii neguvernamentale (echipa de
implementare fiind formati din tineri cu varste cuprinse Tntre 14 §i 35 de ani) sau de c5tre grupuri
informale de tineri (cu cel pujin 3 tineri cu varste cuprinse Tntre 14 ii 35 de ani) care vizeazi 9i au
ca beneficiari direcTi tinerii bucure§teni. Prin tanir bucurestean Tnlelegem orice persoani cu
varsti cuprinsa Tntre 14 §i 35 ani care are domiciliul pe raza Municipiului Bucure§tip este
Tnmatriculat Ia o unitate de Tnvilamant din Bucuresti sau are angajatorul Tnregistrat pe raza
Municipiului Bucure§ti.
Art.7 Se Tncurajeaz3 proiectele care aduc o cantribujie reali prin identificarea unei probleme
publice, proiecte care aduc Tn prim plan aspecte legate de viala comunitijii bucure§tene Tn
general. Tematica eligbili pentru acest apel de proiecte vizeaza urmitoarele directii majore:

• Ecosistem de Tineret - 'imbunit3jirea/extinderea ecosistemului de tineret din Bucure§ti:
Tmbunitijirea/extinderea lucruiui cu tinerii, amenajarea spajiilor pentru tineri §i pentru
lucritori de tineret, cre}terea num5rului de tineri implicali in voluntariat.
Comunitate - Tnfiin;area/Tntirirea de comunitiji de tineri(sau comunititi formate Tn jurul
tinerilor), in cartiere sau bazate pe interese comune, care si aibi ca scoP sustinerea
reciproci, cooperarea, Tmputernicirea tinerilor, implicarea lorin viaja comunititii extinsel
oblinerea/’imbun3tiTirea competenlelor.

•

• Recuperare post-pandemie - refacerea/reTntregirea grupurilor/comunit5tilor de tineri
afectate de distanTarea provocati de pandemia COVID-19 (grupurile menjionate trebuie
sa aibi obiective comune sau si aduca un plus de valoare ora§ului prin existenta lor)f

(

(

;‘

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiali totali Tn momentul achizitiei
individuali a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei.
pentru faptul ci sunt recunoscute drept cheltuiali totala.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce.produc
proprietatea instituTiei, care le detine pentru un interval de timp mai
utilizate deinstitujia respetiva pentru a produce
acestora este, de reguli, mai mare de 2500 lei.
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abordarea problemelor de sanatate mintala provocate de pandemie, integrarea tinerilor
vulnerabili afectali de pandemie
Angajabilitate - informarea/susjinerea tinerilor Tn ciutarea unui Ioc de munci sau a unei
oportunitiji de educa Tie utile pentru angajare
Participare - crearea de oportuniti Ti pentru participarea 9i 'imputernicirea tinerilor Tn
comunitate, atat Tn cartiere, cat §i Tn comunitiji tematice, bazat pe interese/abilit5ti Tn
domenii precum mediu, s3nitate, antreprenoriat, arti etc; susjinerea tinerilor Tn
impactarea comunitijii.
EducaTie/invilare - crearea de oportuniti Ti de Tnvalare non formali pentru tineri, dar ;i
includerea acestora Tn programele existente
sanitate - 'incurajarea sau sprijinirea unui stil de viaji s3nitos, cre;terea gradului de
constientizare a factorilor ce afecteazi sinitatea tinerilor

Arti - susjinerea ;i expunerea citre public a tinerilor arti;ti din Bucure§ti

•

•

•

•

•

Art.8 Criteriul de selec;ie este reprezentat de voturile acordate pe platforma dedicati de pe site-
ul www.pmb.ro de citre cetilenii tineri (14-35 ani) ai Bucure§tiului. ca§tigitorii vor implementa
proiectele Tn baza unui acord de parteneriat semnat Tntre PROEDUS §i O.N.G. sau membrii
grupului informal. Votul va fi organizat de citre DirecTiile de specialitate din cadrul Prim5riei
Municipiului Bucure§ti.

(

CRITERll DE ELIGIBILITATE

Art.9 Se considera eligibile pentru acest program organizaliile/ asocia}iile/ fundajiile/ federajiile
firi scop lucrativ, ’infiinjate legal conform O.G. nr. 26/ 2000 sau conform Legii 21/ 1924 cu
modificarile §i completirile ulterioare. Se vor considera valide doar proiectele care au ca
beneficiari direcTi tinerii bucure§teni 9i vor Tndeplini urmitoarele criterii:
i) sunt organizaTii apolitice §i neafiliate Th vreun feI activitililor de orice natura a partidelor
politice;
ii) potrivit obiectivelor declarate Tn actul constitutiv/ statutul organizajiilor, desfa;oari activit3 Ti
in beneficiul comunitijii;
iii) organizaTiile care sunt independente de guvern ;i alte autoritiTi locale, regionale §i
najionalel;
Art.10 Se consideri eligibile pentru acest program grupurile informale, formate din cel puTin 3
persoane Tn cadrul prezentului proiect. Pentru aplicanjii minori va semna tutorele legal.

Sunt considerate eligibile doar acele proiecte care au ca grup !inti comunitatea
resteni

mixti formata din 3 membri va nota proiectele cu admis/ respins Tn vederea
pentru selecjia (votul) finali. Comisia se va pronunja asupra aspectelor de

ire conformi a cererii de suslinere a proiectului. Comisia va fi formati din:
din cadrul PROEDUS

desemnat de Primarul General al Municipiului Bucure;ti.

(

1 Prin organiza Iii independente seTnTelege ci organizajtile solicitante nu au primit cu titlu gratuit de la
autoritaTile de stat bunuri mobile sau imobi Xe $1 sau nu au mai mult de 25% din membrii Consiliului Director
sau ai Adunarii Generale institu;ii $i/ sau angajaTi sau reprezentanTi fizici ai acestora.
* Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioadi mai mica de un an $i sunt
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiali totali Tn momentul achizitiei si dirii Tn functiune. Valoarea
individuala a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeazi tocmai

pentru faptul ci sunt recunoscute drept cheltuiali totala.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea sunt
proprietatea instituTiei, care le detine pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele fixe sunt /:/‘
utilizate deinstitujia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea /'\'-
acestora este, de regula, mai mare de 2500 lei. /
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PROIECTE CARE NU POT FI SUSTINUTE TN CADRUL PREZENTULUI APEL

Art.13 Sunt declarate neeligibile Tn cadrul prezentului apel urmitoarele entitili: persoanele fizice
(neasociate unui grup informal), partidele/ asocialiile/ fundaliile politice sau organizajiile de
tineret ale acestora, partenerii sociali (sindicate §i patronate), cooperative distribuitoare de profit,
organizaliile care au litigii, se afli Tn faliment sau sunt in stare de lichidare ori au conturile blocate
printr-o hotarare judecitoreasca.
Art.14 Sunt declarate respinse proiectele care Tncurajeaza discriminarea participanTilor sau a
grupului !int3, pe considerente de sex, rasi, najionalitate, statut social, convingeri religioase,
orientare sexuali, status medical, etc.; sau proiectele care impun apartenen Ta participanTilor Ia o
anumiti ideologie. De asemenea, se declari neeligibile proiectele care fac propaganda politici,
religioasi sau entitalilor economice.
Art.15 Sunt declarate respinse proiectele care au ca scop acoperirea cheltuielilor aferente unor
activitiji deja implementate de citre organizalia aplicanti, in cadrul altor proiecte sau iniTiative,
chiar daca corespund obiectivelor prezentei scheme de susTinere.
Art.16 Sunt declarate respinse proiectele sau costurile care prev5d:
• oferirea de burse individuale;
• subvenjii sau ’imprumuturi;
• cititorii de studiu;
• taxe pentru participarea ta diferite concursuri/ competijii de orice natura;
• abonamente de telefonie/ internet/ TV;
• achizijionarea de mijloace de transport de orice natura;
• acordarea de ajutoare bane;ti;
• costuri administrative –chirii pentru sedii proprii, ’incilzire, api, energie electrici, Tntrelinere

;i reparajii;
servicii de salubritate;
articole deja fina n;ate printr-o alta finanTare de orice natura;
servicii de masa sau coffee-break;

• decontarea transportului;
• achizilia de bunuri de inventar §i/sau mijloace fixe.
Art.17 Costurile eligibile din cadrul propunerii de proiect trebuie si fie destinate exctusiv
pentru realizarea proiectului, sa fie previzute Tn proiect, si urmireasci utilizarea eficienti a
banilor, precum §i raportul optim cost-eficienji §i si fie efectuate Tn perioada de
implementare a proiectului. Nu sunt eligibile obiectele de inventar* 9i mijloacele fixe

##

(

•

•

•

(

CATEGORII DE PROIECTE, ACTIVITATI SI COSTURI ELIGIBILE

Art.18 Cheltuielile ce pot fi acoperite de prezentul apel sunt urmatoarele:
(1) Cheltuieli pentru resurse umane – ex: onorariile formatorilor sau consilierilor, cheltuieli

pentru consultanji, remuneraliile autorilor materialelor promolionale, ale fotografilor,
cameramanilor sau graficienilor. Ch
complexitatea activitilii depuse, ia
Comisia mixti de analizi va putea so
cat §i de a le renegotia, in urma ses
activitatea depusi.

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active ctrcu
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiali total
individuala a obiectelor de inventar este mai mic

pentru faptul c3 sunt recunoscute drept cheltuiali totala.
** Mijloacele ftxe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice tn viitor. Acestea sunt
proprietatea instituTiei, care le detine pentru un interval de timp mai mare de un an. Mijloacele fixe sunt
utilizate deinstituTia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de reguli, mai mare de 2500 lei.



(2) PROEDUS poate Tncheia un contract de consulanji sau de prestare de servicii cu un
responsabil de proiect desemnat de aplicant. Acest responsabil va fi o persoani fizici care
va participa la implementarea proiectului ca§tigitor din cadrul apelului Bugetare
Participativa de Tineret Tn Municipiul Bucure§ti. Prin resposnabil de proiect se Tnjelege
persoana care oferi informalii ii contribuie la implementarea proiectului conform cererii
de proiect. Pentru a fi eligibili, aceasti cheltuiali va fi cuprinsa Tn formular/ cererea de
proiect .

(3) Cheltuieli cu prestiri de servicii - ex: tipirirea materialelor promolionale ii a altor
materiale necesare inijierii, implement3rii gi evaluirii proiectului; achizijia de bunuri
consumabile; 'inchirierea echipamentelor necesare bunei desfi;uriri a proiectului;
Tnchirierea spaliilor necesare desfi§uririi proiectului. Aceste cheltuieli trebuie exprimate
in cuantumuri brute (cu TVA inclus).

(4) Pot sa constituie cofinanlari urm3toarele categorii:
a. ContribuTii proprii ale organizaTiilor aplicante ii partenere – ex: punerea la dispozilie

a unor spaTii sau bunuri;
b. Sponsoriziri sau dorIalii in condiliile legii;
c. Contribulii benevole ale unor persoane fizice sau juridice, constand Tn bunuri §i/sau

servlcll;
d. Diverse

Art.19 Proiectele din cadrul prezentului apel nu vor putea solicita beneficiarilor direcji taxe,
indiferent de natura acestora;

Art.20 PROEDUS va accepta numai acele cheltuieli care nu contravin reglementirilor legale;

(

BUGETULALOCAT APELULUI DE PROIECTE Sl TERMENELE

Art.21 PROEDUS oferi pentru prezentul apel de finanlare un cunatum total de 900.000 lei.
Suma se va Tmpirji in cadrul microgranturilor prezentului apel.
Art.22 in cadrul apelului de susjinere a proiectelor vor exista urmatoarele categorii de
aplicanti ;i limite bugetare:

Valoare minima I Valoare maxima micrograntCategorie Aplicant
microgrant

Organizalii neguvernament-ale 2.500 lei 30.000 lei

r 30.000 lei

3 persoane)

r

Art.23 Fiecare entitate eligibili poate primi maximum 3 microgranturi, prin completarea de
cereri distincte de aplicare. Evaluarea acestor cereri se va realiza separat, neexistand vreo

conexiune sau legituri Tntre acestea.
pani la epuizarea fondurilor, in ordinea descrescitoare a

In doui etape:

(active circulante) utilizate pentru o perioad5 mai mica de un an Pi sunt
tota13 Tn momentul achizitlei si dirii 'in functlune. Vatoarea

este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeazi tocmai

pentru faptul ci sunt recunoscute drept cheltuia15 totali.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficti economice in viitor. Acestea sunt
proprietatea instituTiei, care le detine pentru un interval de Hmp mai mare de un an. Mijloacele fixe sunt /4
utilizate deinstitu Tia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea /
acestora este, de regula, mai mare de 2500 lei. /



a) printr:o evaluare administrativi preliminari a unei comisii mixte stabilite care verifici
eligibilitatea cheltuielilor, conformitatea proiectului cu regulile actualului regulament.
in aceasti etapi proiectele vor fi notate cu admis/respins
si

b) o etapi de vot pe site-ul www.F)mb.ro ’in cadrul unei platforme dedicate.
Art.26 Achiziliile resurselor materiale sau contractarea resurselor umane, precum §i a serviciilor
necesare implementarii proiectelor ca;tigatoare, se vor efectua de citre PROEDUS §i vor fi livrate
organizajiilor, conform nevoilor consemnate Tn necesarul de resurse materiale sau umane pentru
implementare, dup5 data semnirii acordului de parteneriat.
Art.27 in cazul nerespectarii prezentului regulamentsau aTnregistrarii incorecte a unorcheltuieli,
comisia mixta va putea opera modificiri asupra bugetelor proiectelor pe care le analizeazi
administrativ, pe fondul unor motive de legalitate yi/ sau fiscal -administrative. Modificirile
vor fi comunicate catre persoana de contact previzuti Tn formularul de aplicare gi vor fi
Tntemeiate juridic ;i/ sau fiscal-administrativ, in func Tie de caz, cu indicarea cadrului normativ
aplicabil, care face necesari respectiva corec lie. Daci aplicantul accepti noul buget, proiectul
va fi transmis spre vot. in cazul Tn care acesta nu este de acord cu noua grili bugetari,
proiectul este declarat neeligibil.

r‘

CALENDARUL APELULUI BUGETARE PARTICIPATIVA PENTRU TINERET TN BUCURESTI

ETAPA I PERIOADA

L

Consultiri/limuriri
r 11 1.
e

e

o
r
(adm is/respins)
e

dedicati
O

e

documenta Tie implementare /achizilii
10. Perioadi implementare proiecte
11. Raportare gi Tncheiere apel 2022

(

32 de zile

10 zile, dar nu mai tarziu de 10 decembrie-

anul curent al apelului
4 zile12.Pliti

Art.28 Apelul de proiecte se va publica conform
comunicare. AplicaTia se va
sectiunea dedicati.

* Obiectele de inventar sunt bunuri (active
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiali totali
individuali a obiectelor de inventar este mai mica

pentru faptul ci sunt recunoscute drept cheltuiali
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea sunt
proprietatea in5tituTiei, care le detine pentru un interval de Hmp mai mare de un an. Mijloacele fixe sunt
utilizate deinstituTia respetiva pentru a produce alte bunuri, perltru a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de reguli, mai mare de 2500 lei.



Art.29 Beneficiarii apelului pot solicita Tntalniri de consultare/limurire cu reprezentanTii
PREODUS. Tntalnirile se vor putea realiza fizic sau online, stabilindu-se de comun acord o zi ;i
un interval orar pentru consultare, conform perioadei din tabelul de mai sus.
Art.30 PROEDUS, ca responsabil de program, va putea derula webinarii generale de
prezentare yi informare asupra prezentului apel de- proiecte. Webinarele-vor avea Tn medie o
durati de Ih30 min fi se vor putea derula de doui ori pe s5ptimani.
Art.31 Dupi expirarea perioadei de depunere a proiectelor, comisia mixti va analiza

administrativ proiectele. Comisia de analizi mixti va putea solicita Tn caz de nevoie completiri
sau limuriri ;} ulterior va declara proiectele admise/respinse. Comisia de analiza mixti nu va
analiza conjinutul, obiectivele sau scopul proiectului, ci doar criteriile administrative.
Art.32 PROEDUS va transmite un email care va anunja statusul proiectului ;i perioada de
’incepere efectiva a votului pe platforma dedicati de pe site-ul www.proecius,ro
Art.33 Proiectele vor putea fi votate de cetijenii cu varsta Tntre 14 9i 35 de ani ai Municipiului
Bucure§ti pe o perioadi de 30 de zile. Fiecare cetilean poate vota maximum 5 proiecte.
Proiectele cu cele mai multe voturi vor fi declarate ca§tigitoare Tn limita bugetului aprobat
pentru acest apel. Pentru asigurarea inclusiviti Iii, vor fi acordate minimum 3 premii -finanlari
ale grupurilor informale de elevi.
Art.34 PROEDUS va informa aplicanjii despre rezultatul voturilor §i Ti va invita pe ca§tigitori
la semnarea documentajiilor ce vor permite implementarea proiectelor. Documentalia de
implementare va cuprinde: acordul de suslinere al proiectului/ acordul de colaborare, copii
dupi certificatul de Tnregistrare fiscali sau copii dupi cartea de identitate a reprezentanlilor
grupului informal, extrase de cont bancar ale titularilor de cont (daci este cazul), modelul de
formular de fedback, listele de prezenji.
Art.35 Proiectele se vor implementa Tn perioada stipulati Tn calendarul afi§at pe site-ul

(

www.proedus.ro 9i www.pmi).ro .
Art. 36 Beneficiarii vor completa un formular de feedback al proiectului Tn termen de 10 de
zile de la data ultimei activiti Ti din proiect.
Art.37 Prin aplicaTie se Injelege formularul de aplica;ie, declara Tia de onoare semnata de
reprezentatul legal al organizaliei, documentele de identificare a persoanei 9i orice alte
justificative. Documentele vor fi completate §i trimise prin formularul online catre PROEDUS.

Art.38 Contesta Title nu sunt admise. Criteriul final de ca;tig reprezinti numirul de voturi
primite de citre un proiect, in ordine descrescitoare, ’in limita bugetului alocat pentru apel.
DISPOZITll FINALE SI STRANZITORII

Art.39 Proiectele pot fi organizate ;i implementate ;i in parteneriat cu alte organizaTii.
Tnscrierea ca partener Tn proiectul depus de o alta organizalie, nu-i anuleazi dreptul acestuia
de a depune UfI proiect propriu. Aplicantul/ partenerul poate fi remunerat Tn maximum 3
proiecte, indiferent de calitatea acestuia. Daca aceasti prevedere nu este respectati, comisia

ii partenerului conformarea cu prezentul regulament. in caz
depuse de ace;tia vor fi respinse.

din grupul !inta care participi la activiti;ile din proiect se va
liste de prezenT3 care vor conjine numele §i prenumele, date de

ii adresi de mail), semnitura precum §i alte documente justificative

(

bunuri (active circulante) utilizate pentru o perioadi mai mica de un an $i sunt
ca o cheltuiali totali ’in momentul achizitiei si dirii Tn functiune. VaIoarea

individuali a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeazi tocmai

pentru faptul ci sunt recunoscute drept cheltuiali tota15.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobiltzari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea sunt
proprietatea instituTiei, care le detine pentru un interval de Hmp mai mare de un an. Mijloacele fixe sunt
utilizate deinstituTia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servicii. Valoarea
acestora este, de reguli, mai mare de 2500 lei.
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daci este cazul, ata;ate listei de prezen Ti a activitalii la care a participat. in cazul Tn care aceea;i
persoani participi Ia mai multe activitili, aceasta va semna de fiecare data lista participanlilor.
Art.41 Semniturile electronice- certificate de un organism in acest sens sunt valabile §i
recunoscute, conform legislajtei in vigoare.
Art.42 PROEDUS, prin personalul propriu/ colaboratori sau voluntari, va putea participa la
activitilile din cadrul proiectului firi a interveni asupra deru13rii acestora. Prezenja personalului
PROEDUS/ colaboratorilor sau a voluntarilor se va confirma printr-o fi§a distincti de prezenji.
Art.43 Toate mesajele publice de promovare ale proiectului, identitatea vizuali a PMB, CGMB §i
PROEDUS, precum §i a prezentului program Bugetare participativ3 pentru tineret Tn Bucure§ti, vor
fi prezente pe toate materialele promojionale ale proiectului, pozijionate la vedere. Prin
identitate vizuali se ’inlelege sigla oficiali a celor trei entit5 Ti ;i a proiectului, prezentate Tn acest
ghid de aplicare.
Art.44 Prezentul regulament se poate modifica Tn baza unei Hotirari a consiliului General al
Municipiului Bucure;ti pentru continuitatea sa. Toate modific5rile §i completirile ulterioare vor fi
publicate pe site-ul www.proeelus.ro, www.proedus.ro §i pe orice alte canale de promovare.

{‘

mai mica de un an ;i sunt
recunoscute Tn contabilitate ca o cheltuiali totala Tn momentul achiziTiei §i dirii ’in funcTiune. Valoarea
individuala a obiectelor de inventar este mai mica de 2.500 lei. Obiectele de inventar nu se amortizeazi tocmai

pentru faptul ci sunt recunoscute drept cheltuia13 totala.
** Mijloacele fixe sunt definite ca imobilizari corporale ce produc beneficii economice in viitor. Acestea sunt
proprietatea instituTtei, care le detine pentru un interval de Hmp mai mare de un an. Mijloacele fixe sunt
utilizate deinstituTia respetiva pentru a produce alte bunuri, pentru a presta anumite servtcii. Valoarea
acestora este, de regula, mai mare de 2500 lei. /

Obiectele de Inventar sunt bunuri (acM „, #rIte) utilizate dentru o perioada



Anexa I la Regulamentul cadru Bugetare participativi de tineret Tn Bucure$i

Declara jie de onoare

Subsemnatul. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..,domiciliat in localitatea . . . . . . . . . . . . ......_ . . . . . . ..

.............................................. jude}ul. . . . ..................., strada..... . . . . . . . . . . . ......., nr. ......., bl.

..,sc. ......., identificat prin C.I seria ......., nr. ............., eliberat de

. la data de ............ ......, in calitate de reprezentant legal al
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . ....., declar ca informajiile prezente TndosaruldeaplicaHe
sunt adecvate 9i conforme cu toate normele legislative in vigoare.

Cunoscand dispozi}iile articolului 326 di Noul Cod Penal cu privire la falsul Tn declaraIii, declar

pe propde raspundere ca:
[] Toate informajiile din acest formular fmi sunt cunoscute $i nu fac abatere de la legislaUa in
vlgoare ;
H AplicaHa Tndepline;te toate condi}iile pe care organizatorul le-a prezentat Tn regulamentul

de aplicare;
[] Organizajia/ grupul pe care o/il reprezint va indeplini toate masurUe pentru buna derulare a
proiectului Tn timpul stabilit pentru necare etapa a proiectului. in caz contrar, proiectul Hind

suspendat.

[] Prezenta propunere de proiect nu a fost §i nu este prevazuta intr-un contract de finan}are

locala, regionala, na}ionala sau europeana Tn aceea;i form& program §i structura.

[] OrganizaOa/ Grupul pe care o/il reprezint va investi resursele oblinute in realizare
proiectului, iar bugetul oblinut va fi utilizat conform grilei bugetare.

[] Nicio activitate prezenta in aceasta propunere de proiect nu va avea scop/ misiune partidica.

U Toate datele cuprinse Tn prezentul formular sunt autentice §i toate sursele de informare au

fost indicate corect §i complet. Certific de asemenea ca nu am utilizat pasaje sau formulari
prezente in alte propuneri de proiect sau care pot fi regasite in orice alte surse.
[] in momentul de fa}a organizajia nu este subiect al unei penalitali administrative §i nu este

implicata in acHuni de fraud& corup jie sau orice ac dune ce ii pericliteaza integritatea.

n Pan calitatea de reprezentant legal al organiza}iei sunt dispus sa ofer acces liber
responsabililor din cadrul PMB sau oricarei subordonate pentru orice acjiune de lamurire,
monitorizare sau evaluare care vizeaza strict proiectul aflat in derulare.

Prin cele declarate ma fac direct responsabil de monitorizarea interna a proiectului §i ma oblig

ca pe parcursul derularii acestuia sa nu direct responsabil de evenimentele/ activitalile
intreprinse.

Nume §i prenume rcprezentant legal al
grupului/ organiza{ici
Cod Numeric Personal

ferie si Numir Act de Identitate / Serie

Pa§aport
Locul semnirii prezentei declarajii

(

[~

Semnitu ra
/

V
§tampila (Oplional)

11

h
Pagina 1/1



Anexa 2 – Formular de aplica+ie.
Acesta va putea fi transpus de citre PROEDUS Tntr-o platformi de Tnscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.
-FORMULAR DE APLICATIE-

Apel deschis Tn perioada
Bugetare Participativi pentru Tineret

Numele organizaliei /
Grupului Informal

Numele reprezentantului legal

Telefon Reprezentant Legal

Adresa de corespondenli

Cod Unic de Inregistrare / CNP

(al reprezentatului desemnat)

relefon

E-mail corespondenli

Website (daci este cauzl)

Responsabil/ Persoani de
contact

Denumirea proiectului

Perioada propusi pentru
implementare

Categoria pentru care se
aplici

Criteriul de inclusivitate

Organizajie Neguvernamentali
Grup Informal

( Grup format din elevi

A. Descrierea organiza+iei aplicante
1. Scurti descriere a organizajiei/ grupului informal

2. Care este misiunea/ viziunea organizaTiei sau grupului informal?



Anexa 2 – Formular de aplicalie.
Acesta va putea fi transpus de citre PROEDUS Tntr-o platformi de inscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.

3. Care este echipa de implementare a proiectului ? Vi rugim si oferi Ti o scurti descriere a

fiecirui membru din echipa.

B. Descrierea propunerii de proiect
1. DescrieTi problema/ provocarea pe care organizalia/ grupul informal dore fte si o rezolve

prin acest proiect.

(

(

Scopul ;i obiectivele proiectului

r
(

Care este relevanTa unui asemenea proiect (ce Plus valoare aduce acesta comunititii)?

4. Descrieli amplu grupul linti implicat Tn proiect Cum se va menline relaTia cu grupul !int3



Anexa 2 – Formular de aplica Tie.
Acesta va putea fi transpus de citre PROEDUS Tntr-o platformi de Tnscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.

5. Cum se va asigura balanTa de gen in cadrul proiectului? Aveji implicate in gruput !inti

persoane cu dificultiti de adaptare? Daca DA, explicati succint rolul acestora Tn proiect

6. Care sunt activiti Tile planificate pentru proiect? Vi rugim si le descrie Ti succint.

7. Care sunt rezultatele a$teptate Tn urma realizirii proiectului?

I

(
8. Care este impactul proiectului la nivel de comunitate?

9. evenimentelor din

/



Anexa 2 – Formular de aplica lie.
Acesta va putea fi transpus de citre PROEDUS intro platformi de Tnscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.

10. Vi rugim si realizaTi un scurt rezumat al proiectului

/r
(

C. Necesar de resurse umane 9i materiale pentru implementarea

proiectului

Tip cheltuieli Unitali I Cost I Cost

estimat/ 1 total
unitate

Solicitat I Contribujie 1 Observa Iii
Proedus I proprie

(

(

b-

k
+

+

HI;<

t‘
brIN
'0

4

#
/

?



Anexa 2 – Formular de aplica+ie.
Acesta va putea fi transpus de citre PROEDUS intro platformi de inscriere electronica pentru

facilitarea procesului de aplicare.

TOTAL

Noti: formularul va fi digitalizat Tn cadrul unei platforme online.
Se vor putea opera modificiri minore, dar firi a schimba structura generali a
condiliilor prezentate.

(

C&



Anexa 3 – Model Formular Feedback Proiect
Prezentul formular va fi incarcat intr-o platforma online. Se vor putea opera mici

modificiri ale formularului.

Formular Evaluare Proiect

1. Prezentare generali a rezultatelor:

• Care au fost punctele forte ale proiectului, dar cele slabe? Explicaji.

• Daca este aplicabil, descrieji realizarile care v-au depa§it a§teptirile.

( 2. Impact:

• Descrieji impactul proiectului vostru asupra comunitalii/grupului !inta,
raportat la nevoile sociale pe care le-aji adresat.

• Descrieji competenjele (abilitali, cuno§tinje, atitudini, comportamente).
oblinute de citre membrii echipei. Sunt acestea aliniate cu a§teptarile de la
’inceputul proiectului? Daca nu, explicati.

3. Managementul Proiectului:

• Descrieji problemele/dificultalile pe care le-aji Tntampinat Tn timpul
implementarii proiectului §i ce solulii ati aplicat.

• Cum a participat fiecare membru al echipei la activitalile din cadrut
proiectului? Daji exemple concrete. ,

• Ce activitati aTi desfa§urat pentru a evalua masura Tn care proiectul vostru a
impactat grupul !inta? Cum va masura Ti succesul?

• Ce rezultate ale proiectului vostru rneriti sa fie Tmparta§ite cu restul
comunitatii? Descrieji activit51ile desfa§urate pentru diseminarea rezultatelor §i
concluziitor, precum $i grupql

iAA
diseminarii

UL H
UL



Anexa 3 - Model Formular Feedback Proiect
Prezentul formular va fi incgrcat intro platformi online. Se vor putea opera mici

modificiri ale formularului.

4. Planuri de viitor ;i sugestii:

• Plinuiji si participati gi la runda din 2023 a bugetarii participative pentru
tineret din Municipiul Bucure§ti?

• Oferiji sugestii sau orice comentarii care consideraji ca vor ajuta Primaria

Municipiului Bucure§ti sa ’imbunat51easci acest program.

• Nu v-am Tntrebat, Tnsa doriji si ne comunica Ii ...... .

(

(
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0
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