
  
 

  

 

Nr.___________/2022 

Către  

Domnul vice-prim ministru Kelemen Hunor  

Stimate domnule vice-prim ministru! 

Referitor la Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, transmitem prin prezenta propunerea 
noastră de modificare pe marginea acestei legi pentru care vă solicităm transmiterea propunerilor 
către inițiatorul legii. 
 

Nr. 
crt. 

Text de act 
normativ în vigoare 

Text modificat propus Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

1.   La art. 2, după lit. h) se 
introduce o nouă lit., h1), 
având următorul cuprins: 

h1) proiecte multianuale - 
proiecte a căror perioadă de 
implementare depășește un 
an bugetar; 

Întrucât se propune 
reglementarea expresă a 
posibilității de a finanța proiecte 
multianuale, este necesară 
definirea acestora. 

2.  La art. 2, după lit. h) se 
introduce o nouă lit., h2), 
având următorul cuprins: 
h2) finanțare nerambursabilă 
cu caracter multianual -  
fonduri prevăzute distinct în 
bugetul autorității 
finanțatoare, acordate 
beneficiarului, în baza unui 
contract de finanțare, pentru 
acoperirea parțială sau, după 
caz, integrală a cheltuielilor 
necesare implementării unui 
proiect cultural, pe baza 
creditelor de angajament 
bugetate de autoritatea 
finanțatoare. 

Întrucât se propune 
reglementarea expresă a 
posibilității de a finanța proiecte 
multianuale, este necesară 
definirea acestora. 
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3.  Art. 4  
f) neretroactivitatea, respectiv 
excluderea posibilităţii 
destinării fondurilor 
nerambursabile unei activităţi 
a cărei executare a fost deja 
începută sau finalizată la data 
încheierii contractului de 
finanţare, cu excepţia 
fondurilor financiare cheltuite 
de beneficiar pentru 
continuarea programului, în 
limita plafonului de 
cofinanţare prevăzut la lit. g); 
 

 Se abrogă.  Prin abrogarea literei f) al art. 4, 
se deschide posibilitatea 
finanțării acelor proiecte care se 
desfășoară înainte de aprobarea 
bugetului propriu al autorității 
finanțatoare, respectiv înainte 
de data semnării contractului de 
finanțare. 

4. Capitolul II, Secțiunea 1, art. 6 
 ART. 6 
    Procedura de selecţie de 
proiecte cuprinde următoarele 
etape: 
    a) publicarea programului 
anual pentru acordarea 
finanţărilor nerambursabile; 
    b) publicarea anunţului de 
participare; 
    c) înscrierea candidaţilor; 
    d) transmiterea 
documentaţiei; 
    e) prezentarea propunerilor 
de proiecte; 
    f) verificarea eligibilităţii, 
înregistrării şi a îndeplinirii 
criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnică şi 
financiară; 
    g) evaluarea propunerilor de 
proiecte; 
    h) comunicarea rezultatelor; 
    i) încheierea contractului 
sau contractelor de finanţare 
nerambursabilă; 
    j) publicarea anunţului de 
atribuire a contractului sau 

Capitolul II, Secțiunea 1, Art. 
6 va avea următorul cuprins: 
ART. 6 
    Procedura de selecţie de 
proiecte cuprinde 
următoarele etape: 
    a) publicarea programului 
anual sau multianual pentru 
acordarea finanţărilor 
nerambursabile; 
    b) publicarea anunţului de 
participare; 
    c) înscrierea candidaţilor; 
    d) transmiterea 
documentaţiei; 
    e) prezentarea 
propunerilor de proiecte; 
    f) verificarea eligibilităţii, 
înregistrării şi a îndeplinirii 
criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnică şi 
financiară; 
    g) evaluarea propunerilor 
de proiecte; 
    h) comunicarea 
rezultatelor; 
    i) încheierea contractului 
sau contractelor de finanţare 

Se propune reglementarea 
expresă a posibilității de a 
finanța proiecte multianuale, în 
vederea  asigurării continuității 
activităților finanțate și a 
sustenabilității sectorului non-
profit. 



  
 

  

contractelor de finanţare 
nerambursabilă 

nerambursabilă; 
    j) publicarea anunţului de 
atribuire a contractului sau 
contractelor de finanţare 
nerambursabilă 

5. Capitolul II, secțiunea 1, art. 
10 
    ART. 10 
    Atribuirea de contracte de 
finanţare nerambursabilă se 
va face în limita fondurilor 
publice alocate programelor 
aprobate anual în bugetele 
autorităţilor finanţatoare. 
 

Capitolul II, secțiunea 1, art. 
10 va avea următorul 
cuprins: 
    ART. 10 
    Atribuirea de contracte de 
finanţare nerambursabilă se 
va face în limita fondurilor 
publice alocate programelor 
aprobate anual sau pentru 
perioadă multianuală în 
bugetele autorităţilor 
finanţatoare. 

De asemenea, se propune 
reglementarea expresă a 
posibilității de a finanța proiecte 
multianuale, în vederea  
asigurării continuității 
activităților finanțate și a 
sustenabilității sectorului non-
profit, în cazul în care 
autoritatea finanțatoare dorește 
acest lucru. 

6. Capitolul II, Secțiunea 1, art. 
12 
ART. 12 
    (1) Pentru aceeaşi activitate 
nonprofit un beneficiar nu 
poate contracta decât o 
singură finanţare 
nerambursabilă de la aceeaşi 
autoritate finanţatoare în 
decursul unui an fiscal. 
    (2) În cazul în care un 
beneficiar contractează, în 
cursul aceluiaşi an 
calendaristic, mai mult de o 
finanţare nerambursabilă de la 
aceeaşi autoritate 
finanţatoare, nivelul finanţării 
nu poate depăşi o treime din 
totalul fondurilor publice 
alocate programelor aprobate 
anual în bugetul autorităţii 
finanţatoare respective. 
    (3) În vederea participării la 
o procedură de selecţie, 
solicitanţii sunt obligaţi să 
prezinte autorităţii 

Capitolul II, Secțiunea 1, art. 
12 va avea următorul 
cuprins: 
ART. 12 
    (1) Pentru aceeaşi 
activitate nonprofit un 
beneficiar nu poate contracta 
decât o singură finanţare 
nerambursabilă de la aceeaşi 
autoritate finanţatoare în 
decursul unui an fiscal sau 
pentru perioada multianuală 
pentru care solicită finanțare 
nerambursabilă. 
    (2) În cazul în care un 
beneficiar contractează, în 
cursul aceluiaşi an 
calendaristic sau pentru 
perioada desfășurării 
multianuale a  proiectului, 
mai mult de o finanţare 
nerambursabilă de la aceeaşi 
autoritate finanţatoare, 
nivelul finanţării nu poate 
depăşi o treime din totalul 
fondurilor publice alocate 

La fel, se propune 
reglementarea posibilității de a 
finanța proiecte multianuale, în 
vederea  asigurării continuității 
activităților finanțate și a 
sustenabilității sectorului non-
profit, în cazul în care 
autoritatea finanțatoare dorește 
acest lucru. 



  
 

  

finanţatoare o declaraţie pe 
propria răspundere care să 
dovedească încadrarea în 
prevederile alin. (1) şi (2). 
 

programelor aprobate anual 
sau multianual în bugetul 
autorităţii finanţatoare 
respective. 
    (3) În vederea participării la 
o procedură de selecţie, 
solicitanţii sunt obligaţi să 
prezinte autorităţii 
finanţatoare o declaraţie pe 
propria răspundere care să 
dovedească încadrarea în 
prevederile alin. (1) şi (2). 

7. Art. 13 
Cheltuielile eligibile vor putea 
fi plătite în baza unui contract 
de finanţare nerambursabilă 
numai în măsura în care sunt 
justificate şi oportune şi au 
fost contractate în anul 
bugetar în care se desfăşoară 
contractul. 
 

Art. 13 
Cheltuielile eligibile vor 
putea fi plătite în baza unui 
contract de finanţare 
nerambursabilă numai în 
măsura în care sunt 
justificate şi oportune şi au 
fost contractate, respectiv 
efectuate, în anul bugetar în 
care se desfășoară 
contractul, chiar dacă 
activitățile aferente au fost 
începute sau finalizate 
anterior datei încheierii 
contractului de finanţare.” 

Prin modificarea acestui articol, 
se deschide posibilitatea 
finanțării acelor proiecte care se 
desfășoară înainte de aprobarea 
bugetului propriu al autorității 
finanțatoare, respectiv înainte 
de data semnării contractului de 
finanțare. 

8. Capitolul II, Secțiunea a 2-a, 
art. 15 
ART. 15 
    (1) Autorităţile finanţatoare 
stabilesc un program anual 
propriu pentru acordarea de 
finanţări nerambursabile, în 
condiţiile prezentei legi, care 
se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea a VI-a, în 
cel mult 30 de zile de la 
aprobarea bugetului propriu al 
autorităţii finanţatoare. 
    (2) Programul anual poate 
cuprinde una sau mai multe 
sesiuni de selecţie a 

Capitolul II, Secțiunea a 2-a, 
art. 15 va avea următorul 
cuprins: 
ART. 15 
    (1) Autorităţile 
finanţatoare stabilesc un 
program anual sau 
multianual propriu pentru 
acordarea de finanţări 
nerambursabile, în condiţiile 
prezentei legi, care se publică 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, în 
cel mult 30 de zile de la 
aprobarea bugetului propriu 
al autorităţii finanţatoare. 

De asemenea, se propune 
reglementarea expresă a 
posibilității de a finanța proiecte 
multianuale, în vederea  
asigurării continuității 
activităților finanțate și a 
sustenabilității sectorului non-
profit, în cazul în care 
autoritatea finanțatoare dorește 
acest lucru. 



  
 

  

proiectelor. 
    (3) Publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
VI-a, a programului anual 
pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile nu creează 
autorităţii finanţatoare 
obligaţia de a efectua 
respectiva procedură de 
selecţie. 
 

    (2) Programul anual sau 
multianual poate cuprinde 
una sau mai multe sesiuni de 
selecţie a proiectelor. 
    (3) Publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
VI-a, a programelor anuale 
sau multianuale pentru 
acordarea de finanţări 
nerambursabile nu creează 
autorităţii finanţatoare 
obligaţia de a efectua 
respectiva procedură de 
selecţie. 

9. Capitolul II, Secțiunea a 2-a, 
art. 18 
    ART. 18 
    (1) La finalul exerciţiului 
bugetar, autoritatea 
finanţatoare are obligaţia 
întocmirii unui raport cu 
privire la contractele de 
finanţare nerambursabilă 
încheiate în cursul anului 
fiscal, care va cuprinde 
programele finanţate, 
beneficiarii şi rezultatele 
contractului. 
 

Capitolul II, Secțiunea a 2-a, 
art. 18 
    ART. 18 
    (1) La finalul exerciţiului 
bugetar, autoritatea 
finanţatoare are obligaţia 
întocmirii unui raport cu 
privire la contractele de 
finanţare nerambursabilă 
încheiate în cursul anului 
fiscal sau în cazul finanțărilor 
multianuale la finalizarea 
programului, care va 
cuprinde programele 
finanţate, beneficiarii şi 
rezultatele contractului. 

Totodată, se impune ca în cazul 
programelor multianuale, 
raportarea care va cuprinde 
programele finanțate, 
beneficiarii și rezultatele 
contractului se va face odată cu 
finalizarea programelor cu 
durabilitate multianuală. 

10.  Art. 32  
(1) Orice comunicare, 
solicitare, informare, 
notificare şi altele asemenea 
prevăzute în prezenta lege 
trebuie să se transmită sub 
formă de document scris. 
    (2) Orice document scris 
trebuie înregistrat în 
momentul transmiterii şi al 
primirii. 
    (3) Orice document scris 
trebuie confirmat de primire, 

(5) Autoritatea finanțatoare 
poate stabili, prin act 
administrativ, modalitatea  
transmiterii documentelor 
scrise determinate de 
aplicarea procedurilor 
prevăzute de prezenta lege, 
dintre cele prevăzute la art. 
32 alin. (4) lit. a) - e).  
  

În vederea accelerării procesului 
de digitalizare, considerăm 
necesară introducerea 
posibilității determinării, de 
către autoritatea finanțatoare, a 
modalității de transmitere a 
documentelor scrise. 



  
 

  

cu excepţia documentelor 
care confirmă primirea. 
    (4) Documentele scrise pot 
fi transmise prin una dintre 
următoarele forme: 
    a) scrisoare prin poştă; 
    b) telegramă; 
    c) telex; 
    d) telefax; 
    e) electronică. 
 

 

 
 
Cu deosebită considerație, 
 

      Bíró Barna Botond                             Zonda Erika 
         Vicepreședinte                      Director general 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miercurea-Ciuc, la 27 septembrie 2022 
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