ANUNŢ DE PARTICIPARE
„Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interese general pe anul 2016”.
Autoritatea finanţatoare Judeţul Constanţa - Consiliul Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, bd.Tomis nr.51,
telefon: 0241/488005, fax: 0241/488453, e-mail: consjud@cjc.ro, www.cjc.ro, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de
a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2016.
Finanţările nerambursabile se acordă conform bugetului general al Judeţului Constanţa pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 42 din 04.02.2016 - pentru domeniul sport, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean
Constanţa nr.41 din 04.02.2016 privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului judeţean.
PROGRAMUL JUDEŢEAN PENTRU SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA SPORTULUI în sumă de 5.941.455,8 lei pentru
proiecte şi programe sportive, precum și proiecte, programe sau evenimente sportive ale asociațiilor și cluburilor paralimpice.
Criterii de evaluare SPORT DE PERFORMANTĂ
1. Anvergura proiectului, după cum urmează:
1.1. Pentru participarea în competiţiile internaţionale intercluburi
1.2. Pentru participarea în competiţiile la nivel naţional sau participarea in liga nationala superioara
2. Numărul sportivilor legitimaţi, după cum urmează:
2.1. Peste 250 de sportivi legitimaţi;
2.2. Peste 100 de sportivi legitimaţi;
2.3. Sub 100 de sportivi legitimaţi.
3. Fezabilitatea proiectului
4. Bugetul, după cum urmează:
4.1. Raportul cheltuieli estimate-rezultate aşteptate este realist şi reflecta in mod real raportul valoare/cost
4.2. Raportul cheltuieli estimate-rezultate aşteptate este în concordanţă cu activităţile planificate
5. Impactul asupra grupurilor ţintă şi beneficiarilor
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Criterii de evaluare SPORT DE MASĂ
1. Anvergura proiectului, după cum urmează:
1.1. Pentru participarea în competiţiile internaţionale intercluburi
1.2. Pentru participarea in competitii la nivel naţional
1.3. Pentru participarea în competiţiile la nivel naţional pentru copii şi juniori
2. Relevanţa proiectului pentru contextul sportiv, după cum urmează:
2.1. Cu centre în tot judeţul
2.2. Cu centre la nivel local
3. Fezabilitatea proiectului
4. Bugetul, după cum urmează:
4.1. Raportul cheltuieli estimate-rezultate aşteptate este realist şi reflecta in mod real raportul valoare/cost
4.2. Raportul cheltuieli estimate-rezultate aşteptate este în concordanţă cu activităţile planificate
5. Impactul asupra grupurilor ţintă şi beneficiarilor
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Documentaţiile se vor depune începând cu data de 09.05.2016, data limită de depunere fiind 23.05.2016, ora:15:00. Data de
deschidere a documentaţiilor depuse este 24.05.2016, ora 10.00, iar perioada de selecție și evaluare a proiectelor este
de 30 de zile.
Autoritatea finanţatoare, Consiliul Judeţean Constanţa reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru acest domeniu, de
la 30 de zile la 15 zile conform art. 20 alin. 2 din Legea 350/2005. Motivaţia reducerii termenului este următoarea:
accelerarea procedurii de selecţie se datorează necesităţii de demarare a proiectelor asociaţiilor si fundaţiilor nonprofit din
Judeţul Constanţa care solicită finanţare de la bugetul local întrucât competiţiile sportive sunt deja în desfăşurare.
Informaţiile privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în Metodologia generală şi
“Ghidul solicitantului”. Acestea se pot obţine de la Direcţia Cultură, Sport, Turism şi Sănătate din cadrul Consiliului Judeţean
Constanţa cu sediul în Aleea Magnoliei nr.2, telefon: 0241/486620, fax: 0241/486613.
Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în Metodologia Generala si “Ghidul solicitantului” la Direcţia Cultură, Sport,
Turism şi Sănătate din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa cu sediul în Aleea Magnoliei nr.2, telefon: 0241/486620, fax:
0241/486613.
Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare.
Programul anual privind acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2016 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interese general a fost
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 28 /11.02.2016.
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