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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Temeiul legal
Acordarea de finanțari nerambursabile în anul 2018 se va face în temeiul Legii nr.350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare și a Ordinului Agenției Naționale pentru Sport nr.130/13.03.2006 privind finanțarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe
ramură de sport județene și ale municipiului București.
1.2. Scop şi definiţii
Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de
finanţare nerambursabilǎ din fonduri publice, precum şi cǎile de atac ale actului autoritǎţii finanţatoare care
aplicǎ procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilǎ acordate din bugetul Judeţului
Constanţa.
În înţelesul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos au urmǎtoarea semnificaţie:
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoanǎ
fizicǎ sau juridicǎ;
b) autoritate finanţatoare – Judeţul Constanţa;
c) beneficiar - solicitantul cǎruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilǎ în urma aplicǎrii
procedurii selecţiei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile – cheltuieli care sunt luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilǎ;
e) contract de finanţare nerambursabilǎ - contract încheiat, în condiţiile legii, între Judeţul Constanţa,
în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar;
f) contract de achiziţie – contract încheiat între beneficiar şi unul sau mai mulţi operatori economici,
având ca obiect execuţia de lucrǎri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
g) finanţare nerambursabilǎ – alocaţie financiarǎ directǎ din fonduri publice, în vederea desfǎşurǎrii de
cǎtre persoane fizice sau persoane juridice fǎrǎ scop patrimonial a unor activitǎţi nonprofit care sǎ contribuie
la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivelul judeţului Constanţa, pe laturǎ sportivǎ;
h) fonduri publice – sume alocate din bugetul judeţean de cǎtre Consiliul Judeţean Constanţa;
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i) proiect – ansamblu de actiuni tehnice și financiare, coordonate în mod logic, rațional, organizat și
eficient, conform unei succesiuni de activități prevăzute a fi desfășurate într-un interval de timp și într-un
loc prestabilit pentru atingerea unor obiective determinate, obținerea unor rezultate identificabile cât mai
aproape de așteptările și intențiile inițiale;
j) solicitant – orice persoană fizicǎ sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect
şi care are sediul social/punct de lucru/domiciliu pe raza județului Constanța.
Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care desfășoară activități nonprofit
menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public național, județean sau local are dreptul de a
participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.
Finanţãrile nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru proiectele de interes public iniţiate și
organizate de cãtre aceste persoane, în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub formã de donaţii
şi sponsorizãri.
1.3. Domeniu de aplicare
Prevederile prezentului ghid se aplicã pentru atribuirea oricǎrui contract de finanţare nerambursabilǎ de
la bugetul judeţului Constanţa, pentru activitǎţile din domeniul sportiv cuprinse în programele sportive de
utilitate publicã:
I. Programul ,,Promovarea sportului de performanţã".
1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregãtire şi
competiţie care sã asigure autodepãşirea continuã, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum
şi obţinerea victoriei
2.Obiective:
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţã la reprezentarea şi
sporirea prestigiului României pe plan internaţional;
b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a
fiecãreia la nivel naţional şi internaţional;
c) susţinerea activitãţii de performanţã la nivelul copiilor şi juniorilor;
d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregãtire şi competiţionale pentru fiecare ramurã de sport;
e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de
dezvoltare a fiecãruia la nivel naţional şi internaţional;
f) susţinerea sporturilor de iarnã în vederea amplificãrii la nivel naţional şi internaţional.
II. Programul ,,Sportul pentru toţi"
1. Scop: menţinerea unei bune stãri de sãnãtate şi consolidarea socializãrii cetãţenilor prin crearea unui
cadru social şi organizatoric favorizant.
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2. Obiective:
a) încurajarea practicãrii activitãţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetãţeni;
b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetãţeni, fãrã nici o discriminare, în mod liber şi
voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activitãţilor fizice şi sportive.
Finanţǎrile nerambursabile nu se acordǎ pentru activitǎţi generatoare de profit şi nici pentru activitǎţi din
domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificǎrile
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor prezentului ghid, nu se acordǎ finanţǎri nerambursabile pentru activitǎţi ce presupun
dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintǎ o componentǎ
indispensabilǎ proiectului.
1.4. Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilǎ
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilǎ sunt:
a) libera concurenţǎ, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizicǎ sau juridicǎ ce desfǎşoarǎ
activitǎţi nonprofit sǎ aibǎ dreptul de a deveni, în conditiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor
care sǎ facǎ posibilǎ evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea
contractului de finanţare nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informaţiilor referitoare la
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor
pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce
desfaşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general,
județean sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la
aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei
activități a cărei executare a fost deja incepută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare;
g) cofinanţarea, în sensul cã finanţǎrile nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea
beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării.
Finanțarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui proiect în baza unui contract încheiat între părti.
Pentru aceeași activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta din bugetul județului Constanța decât
o singură finanțare nerambursabilă în decursul anului calendaristic în curs.
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În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare
nerambursabilă pentru activități diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate
depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității
finanțatoare respective.
1.5.

Prevederi bugetare

Proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor fondului pentru anul în
curs, aprobat de cãtre Consiliul Județean Constanța prin hotărâre.
Finanțările nerambursabile se acordă pentru proiectele sportive de utilitate publicã în cadrul cãrora se pot
finanţa proiecte din fondurile publice ale Județului Constanța prevăzute la art. 1.3. de mai sus.
1.6.

Informarea publicã şi transparenţa decizionalã

Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările nerambursabile,
desemnarea membrilor comisiei de evaluare și selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de
finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea finanţatoare cu
beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile constituie
informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public.

CAPITOLUL II - PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANŢĂRII

2.1.

Etape

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte,
procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin
selectarea acestuia de către o comisie de evaluare și selecție, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 1.4.
Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Autoritatea Finanţatoare va cuprinde următoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b) publicarea anunţului de participare;
c) transmiterea documentaţiei;
d) verificarea eligibilităţii;
f) evaluarea propunerilor de proiecte;
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g) comunicarea rezultatelor;
h) depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora;
i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.
2.2.

Condiții de eligibilitate

Eligibilitatea solicitantului
Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
- să fie persoană fizică care desfăşoară personal activitatea sportivă pentru care se solicită finanţarea;
- să fie persoană juridică de drept public ori privat fără scop patrimonial –asociaţii/fundaţii, constituite
conform legii;
- să aibă sediul social/ filiala/domiciliul înregistrat în judeţul Constanţa;
- să fie afiliată la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/ sau la asociaţia pe ramură de sport
judeţeană, după caz (pentru persoanele juridice fără scop patrimonial);
- să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal
competent (pentru persoanele juridice fără scop patrimonial). Condiţia nu este aplicabilă structurilor
înfiinţate în anul în care se solicită finanţarea;
- să nu aibă obligaţii de plata exigibile din anul anterior către Autoritatea Finanţatoare. Condiţia nu este
aplicabilă structurilor înfiinţate în anul în care se solicită finanţarea;
- să facă dovadă îndeplinirii obligaţiilor de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului
general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale);
- să nu furnizeze informaţii false în documentele prezentate;
- să nu fi comis o gravă greşeală în materie profesională (pentru persoanele juridice fără scop
patrimonial);
- să-şi fi îndeplinit obligaţiile asumate prin alte contracte de finanţare nerambursabilă;
- să nu fie în litigiu cu Autoritatea Finanţatoare;
- să participe cu o contribuţie de minimum 10 % din valoarea finanţării;
- să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de
dizolvare sau de lichidare (pentru persoanele juridice fără scop patrimonial);
Eligibilitatea proiectelor
Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
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a) să fie de interes public național, județean sau local;
b) să susţină o activitate care să se încadreze în scopul și obiectivele programelor de utilitate publică
precizate mai sus, la art.1.3.;
c) să nu aibă ca obiect o activitate generatoare de profit;
d) să respecte principiul neretroactivității.
2.3.

Clarificări

Orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care doreşte să participe la procedura de selecţie
în vederea accesării de fonduri nerambursabile are dreptul de a solicita şi de a primi clarificări din partea
Autorităţii Finanţatoare.
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la
acele solicitări primite cu cel puţin 6 zile înainte de data limitã pentru depunerea propunerilor de proiect.
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puţin 4
zile înainte de data limitã pentru depunerea propunerilor de proiect.
Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor poate solicita clarificări în ceea ce priveşte documentaţia
depusă de solicitant, dacă informaţiile prezentate în aceste documente nu sunt suficient de lămuritoare.
De asemenea, comisia poate solicită documente suplimentare pe care le consideră necesare în vederea
verificării viabilităţii proiectului.
2.4.

Documentația

Documentaţia de solicitare a finanţãrii se va depune în termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare
prin anunţul de participare, îndosariată, însoţită de un opis, numerotată în ordinea documentelor solicitate în
prezentul ghid de finanțare. Documentația de calificare va fi într-un plic sigilat iar propunerea de proiect în
alt plic sigilat. Plicul exterior, ce va cuprinde cele două plicuri menționate anterior, va purta următoarele
informații obligatorii:
- numele / denumirea și adresa completă a solicitantului;
- categoria de proiect pentru care solicită finanțare nerambursabilă;
- adresa autorității finanțatoare indicată la care este depusă documentația;
- mențiunea ,,a nu se deschide înainte de ședința de deschidere a documentațiilor”;
Plicul se primește doar dacă este intact, sigilat.
Documentaţia depusă după termenul limitã va fi respinsă.
Documentaţia de solicitare a finanţãrii se va depune cu adresa de înaintare la registratura autorităţii
finanţatoare, respectiv B-dul Tomis, nr. 51, Centrul de Informare Cetăţeni.
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Documentaţia va fi întocmită în limba română şi va cuprinde documentele de calificare, Cererea de
finanţare cu anexele aferente.
Propunerea de proiect prevăzută in cererea de finanţare are caracter ferm şi obligatoriu din punct de
vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o
persoană împuternicită legal de acesta.
Bugetul total al proiectului va fi prezentat exclusiv în lei şi va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire
a contractului de finanţare nerambursabilă.
Cererea de finanţare nerambursabilă trebuie completată lizibil, va fi ştampilată şi semnată de către
reprezentatul legal şi, acolo unde este cazul, de către coordonatorul de proiect.
Documentaţia solicitanţilor-persoane juridice va conţine:
A.Documente de calificare:
1) documente care să dovedească înfiinţarea şi funcţionarea legală a entităţii solicitante:
- statutul;
- actul constitutiiv;
- hotărâre judecătorească;
- acte adiţionale;
- copie a rezoluţiei legii, decretului sau deciziei cu privire la înfiinţarea organizaţiei respective sau
contractul de asociere al organizaţiei solicitantului şi al fiecărei organizaţii partenere (după caz);
Înscrierea în registrul asociațiilor și findațiilor;
- extras la zi din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor – original. Dovada nu trebuie să fie mai veche cu 30
de zile de data depunerii documentaţiei;
- autorizația de funcționare (dacă este cazul).
2) dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramura de sport
judeţeană, după caz – copie ,,conform cu originalul”;
3) actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, după caz, din care rezultă că
acesta este situat pe raza administrativă a judeţului Constanţa – copie ,,conform cu originalul”;
4) certificatul de înregistrare fiscală – copie ,,conform cu originalul”;
5) certificatul de identitate sportivă – copie ,,conform cu original” (dacă este cazul);
6) dovezi din care să rezulte că solicitantul şi partenerii săi şi-au îndeplinit obligaţiile de platã exigibile
către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale,
bugetul fondurilor speciale ) - original. Dovada trebuie să fie valabilă pentru luna anterioară datei depunerii
documentaţiei;
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7) dovadă depunerii situaţiei financiare la dată de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal
competent;
8) extras de cont din care să rezulte că solicitantul deţine suma reprezentând contribuţia proprie în
cuantum de minim 10% din valoarea finanţării. Aceasta trebuie depusǎ cel puțin proporțional cu tranșele
acordate de Autoritatea Finanțatoare şi cheltuită în totalitate până la deblocarea ultimei tranşe şi va fi
evidenţiată în raportul final – copie ,,conform cu originalul”;
B. Cererea de finanţare, declaraţia de imparţialitate și declaraţia pe propria răspundere -Anexa 1,
Anexa 1a și Anexa 1b.
Documentația solicitantilor-persoane fizice va conține:
A. Documente de calificare:
1) dovezi din care să rezulte că solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de platã exigibile către bugetele
componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor
speciale );- original. Dovada trebuie să fie valabilă pentru luna anterioară datei depunerii documentaţiei;
2) copie legalizată după actul de identitate.
3) extras de cont din care să rezulte că solicitantul deţine suma reprezentând contribuţia proprie în
cuantum de minim 10% din valoarea finanţării. Aceasta trebuie depusǎ cel puțin proporțional cu tranșele
acordate de Autoritatea Finanțatoare şi cheltuită în totalitate până la deblocarea ultimei tranşe şi va fi
evidenţiată în raportul final – copie ,,conform cu originalul”;
B. Cererea de finanţare, declaraţia de imparţialitate și declaraţia pe propria răspundere -Anexa 1,
Anexa 1a și Anexa 1b.

2.5.

Organizare și funcționare comisie de evaluare și selecție . Evaluarea proiectelor

Membrii comisiei de evaluare și selecție, membrii comisiei de contestaţii, precum şi membrii
secretariatului sunt numiți prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Constanța şi vor beneficia de
de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite, plătită din bugetul
Autorităţii Finanţatoare, pe baza unor contracte civile de prestări servicii, încheiate conform Codului Civil.
Fiecare membru al comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor va completă o Declaraţie de imparţialitate
conform Anexei 6 la prezentul Ghid.
Membrii Comisiei au următoarele atribuții:
- participă la ședințele de evaluare;
- analizează documentele de calificare;
- evaluează propunerile de proiecte în conformitate cu criteriile de evaluare;
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- semnează grilele de evaluare;
- semnează procesul verbal/procesele-verbale întocmite ca urmare a ședințelor de lucru.
- păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul lucrărilor Comisiei.
Fără a putea depăşi 30 zile, durata activităţii Comisiei este dată de: volumul documentelor, numărul
solicitărilor de finanţare depuse în cadrul unei sesiuni de selecţie, numărul solicitărilor de clarificări, precum
şi orice alte evenimente de natură a întârzia procedura de evaluare.
La sfârşitul activităţii, comisia de evaluare şi selecţie va întocmi un proces-verbal în care va consemna
decizia să cu privire la atribuirea contractului/contractelor de finanţare.
Secretarul Comisiei are următoarele atribuții:
- asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, a anunțurilor privind:
Programul anual al finanțărilor nerambursabile, deschiderea sesiunii de evaluare și selecție (anunțuri
de participare), a rezultatelor evaluării (anunțuri de atribuire) și a raportului final întocmit la sfârșitului
exercitiului bugetar;
- asigură publicarea pe site-ul Autorității Finanțatoare a anunțurilor de participare și a raportului
final întocmit la sfârșitului exercitiului bugetar;
- asigură publicarea în presa scrisă a anunțurilor de participare, conform prevederilor legale în
vigoare;
- pastrează sigilate toate solicitările de finanțare și le înmânează Comisiei de evaluare și selecție la data
stabilită pentru începerea activității;
- asigură convocarea membrilor Comisiei la ședințele de lucru ale acesteia;
- asigură redactarea tuturor documentelor elaborate de Comisie;
- întocmește, transmite și urmărește corespondența generată de activitatea Comisiei;
- asigură păstrarea tuturor documentelor depuse de solicitanți, a documentelor elaborate de Comisie în
cadrul fiecărei sesiuni de selecție, precum și a oricăror alte documente produse în legatură și/sau
pentru desfășurarea activității de evaluare și selecție;

Evaluarea proiectelor se face în douã etape:
1. Verificarea conținutului documentaţiei prevazută la pct. 2.4.
2. Acordarea punctajului conform criteriilor de evaluare
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Criterii de evaluare

Punctaj

1. Anvergura proiectului, după cum urmează:

30 puncte

1.1. Pentru organizarea/participarea în competiţiile internaţionale intercluburi

30 puncte

1.2. Pentru organizarea/participarea în competiții la nivel naţional

20 puncte

1.3. Pentru organizarea/participarea în competiţiile la nivel naţional pentru copii şi juniori

10 puncte

2. Relevanţa proiectului pentru contextul sportiv, după cum urmează:

20 puncte

2.1. Cu centre în tot judeţul

20 puncte

2.2. Cu centre la nivel local

10 puncte

3. Fezabilitatea proiectului

10 puncte

4. Bugetul, după cum urmează:

24 puncte

4.1. Raportul cheltuieli estimate-rezultate aşteptate este realist şi reflectă în mod real
raportul valoare/cost

8 puncte

4.2. Raportul cheltuieli estimate-rezultate aşteptate este în concordanţă cu activităţile
planificate

8 puncte

4.3. În ce masură sunt justificate estimările valorice (prin prezentarea unor studii de piață
sau a unor oferte valabile sau prin orice alte metode/documente justificative)?

8 puncte

5. Impactul asupra grupurilor ţintă şi beneficiarilor

10 puncte

6. Promovarea proiectului

6 puncte

TOTAL

100 PUNCTE

Vor fi selecționate proiectele care obțin un punctaj de minim 60 puncte.
Solicitanții vor fi informați în scris de către Autoritatea Finanțatoare despre decizia sa în legatură cu
cererea lor de finanțare.
Decizia de respingere a unei cereri de finanțare nerambursabilă va avea la baza unul din următoarele
motive:
• Documentația a fost depusă după termenul limită precizat în anunțul de participare;
• Documentația de calificare este incompletă sau nu este conformă condițiilor impuse și în urma
solicitărilor de clarificări ale comisiei de evaluare;
• Solicitantul sau unul din parteneri este neeligibil;
• Proiectul este neeligibil;
• Proiectul nu întrunește minim 60 puncte.
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2.6.

Contestații

Rezultatul sesiunii de evaluare şi selecţie a proiectelor poate fi contestat de către solicitanţii ale căror
cereri au fost respinse. Contestaţia se depune în formă scrisă la Registratură Consiliului Judeţean Constanţa
din B-dul Tomis nr.51 în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare trimisă de
Autoritatea finanţatoare. În termen de 5 zile lucrătoare, contestaţiile sunt analizate şi soluţionate de către
comisia de soluţionare a contestaţiilor numită prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 5 membri, toţi cu drept de vot. Secretariatul
comisiei va fi asigurat de persoane nominalizate prin Dispoziţia de constituire a comisiei de evaluare şi
selecţie a proiectelor.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiză toate documentele depuse de solicitanţi în cadrul
sesiunii de evaluare şi selecţie a proiectelor, va verifica dacă decizia Comisiei de evaluare şi selecţie este
corectă şi va întocmi, la sfârşitul activităţii, un proces-verbal în care va consemna decizia să cu privire la
rezultatul analizei.
Soluţia comisiei de contestaţie se comunică contestatorului în scris, prin adresă oficială, în termen de
maxim 3 zile lucrătoare de la dată întocmirii procesului-verbal.
CAPITOLUL III - CONTRACTUL DE FINANŢARE
3.1.

Încheierea contractului de finanțare

Contractul se încheie între Judeţul Constanţa şi solicitantul selecţionat, conform Anexei 2 – Contractul
privind finanţarea actiunilor/activitatilor – la prezentul Ghid, în termen de maxim 20 de zile de la data
comunicării către beneficiar a rezultatului sesiunii de selecție.
La contract se vor anexa Cererea de finanțare şi anexele aferente (Anexa 1, 1a si 1b).
3.2.

Derularea contractului de finanțare

Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui contract de finanţare nerambursabilǎ numai în
mǎsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executǎrii contractului.
Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în Anexa la formularul Cererii de finanțare - Anexa 1 la
prezentul ghid.
Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilǎ ca plǎţile
cǎtre beneficiar sǎ se facǎ în tranşe, în avans, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie
de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activitǎţii finanțate ori de costurile
interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.
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Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a proiectului se acordă numai după justificarea
utilizării tranşei anterioare prin depunerea raportelor intermediare şi a documentelor justificative.
Prima tranşǎ nu poate depǎşi 45% din valoarea finanţǎrii totale acordate conform contractului de
finanţare, iar ultima tranşǎ de 20% din valoarea totalǎ a finanţǎrii nerambursabile, va fi virată beneficiarului
în termen de maxim 15 zile de la validarea raportului final. Raportul final va trebui depus şi înregistrat la
autoritatea finanţatoare în termen de 10 de zile de la data finalizării proiectului. În situaţia în care proiectul
se finalizează în cursul lunii noiembrie /decembrie, raportul final va fi depus până la data de 07 decembrie a
anului în curs.
Suma avansatǎ şi nejustificatǎ prin raportǎri intermediare nu poate depǎşi în nici un moment al derulǎrii
contractului 10% din valoarea tranşei avansate. Plata următoarei tranşe va fi diminuatǎ cu suma nejustificatǎ
în tranşa anterioarǎ.
Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziţioneazǎ, din fonduri publice
nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevazutǎ de legislația în
domeniu, atunci când este cazul.

3.3.

Procedura de raportare și control

Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare nerambursabilă au obligaţia să
prezinte Autorității Finanțatoare următoarele raportări:
- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea
justificării tranşei anterioare;
- raportarea finală: va fi depusă în 10 de zile de la data finalizării proiectului. În situația în care
proiectul se finalizează în cursul lunii noiembrie /decembrie, raportul final va fi depus până la data de 07
decembrie a anului în curs. Raportarea finală va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul
întregului proiect, cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Judeţului Constanţa.
Raportările financiare vor fi întocmite în conformitate cu Anexei 3c la ghid, vor fi depuse atât pe suport
de hârtie, cât şi pe suport magnetic şi vor fi însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile
efectuate. Acestea vor fi depuse la Direcţia Generală Economico-Financiară din cadrul Consiliului Judeţean
Constanţa cu adresa de inaintare întocmită conform Anexei 3a la ghid.
În cazul proiectelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract,
Autoritatea Finanţatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor legale în
vigoare.
Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta documente justificative în copie semnată și
ștampilată conform cu originalul de reprezententul beneficiarului pe fiecare pagină.

14

Autoritatea finanțatoare are dreptul de a solicita beneficiarului orice document justificativ care
corespunde legislației aflate în vigoare și care poate fi folosit ca mijloc probant în efectuarea cheltuielii
respective.
Documentele justificative pentru aceeasi categorie sa conțină doar produsele/serviciile specificate la
categoria de cheltuieli corespunzătoare.
Documentele justificative aduse la decontare din deplasările în străinătate se vor traduce de către un
traducător autorizat, şi va prezenta dovada autorizării.
Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanță cu perioada desfășurării activităților
proiectului, așa cum sunt acestea descrise în cererea de finanțare.
Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de
finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data
validării.
Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi
a României de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile
publice.
Regimul de gestionare a sumelor finanțate și controlul financiar se realizează în conditiile legii. Dosarul
complet conținând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru
un eventual audit ulterior.

3.4.

Sancţiuni

Contractele de finanţare se reziliază de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în
termen de 10 zile calendaristice de la dată primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă
faptul că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va fi comunicată în termen de 10 zile
calendaristice de la dată constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor
obligaţii contractuale.
În cazul rezilierii contractului că urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finantãrii
este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se
reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.
Pentru sumele restituite că urmare a rezilierii contractului, beneficiarii finantãrii datorează dobânzi şi
penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în
venituri ale bugetului judeţean.
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Nerespectarea prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale, recuperarea sumelor acordate
prin tranşe intermediare, interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe viitor.
CAPITOLUL IV - DISPOZIŢII FINALE
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie sau derularea
contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub formă de document scris. Orice
document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratură autorităţii finanţatoare, respectiv Bdul Tomis, nr. 51, Centrul de Informare Cetăţeni.
Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă primirea.
Prezentul ghid se completează cu prevederile legale în vigoare care reglementează finanţările
nerambursabile pentru activităţi nonprofit..
Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul judeţean
începând cu anul bugetar 2018 pentru domeniul sport şi primează oricăror prevederi ale altor ghiduri
aprobate anterior.
Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid:
Anexa 1 – Formular de cerere de finanţare + anexa Categorii de cheltuieli eligibile
Anexa 1a – Declaraţie de imparțialitate
Anexa 1b – Declaraţie pe propria răspundere
Anexa 2– Contract-cadru privind finanţarea acţiunilor/activitǎţilor din cadrul programului ..... în anul
2018
Anexa 2a- Acţiunile/activitǎţile din cadrul proiectului
Anexa 2b- Bugetul acţiunii/activitǎţii din cadrul proiectului
Anexa 2c- Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai proiectului
Anexa 3a – Adresǎ de înaintare a rapoartelor
Anexa 3b – Formular pentru Raportul privind realizarea obiectivului/obiectivelor şi a indicatorilor
prevǎzuţi în contract
Anexa 3c – Formular pentru Raportul financiar
Anexa 4 – Cerere de platǎ
Anexa 5 – Declarație de parteneriat + Lista parteneri ai solicitantului care participă la proiect
Anexa 6 – Declarație de imparțialitate pentru membrii comisiei de evaluare.
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Anexa 1
Structura sportivă ..................
Nr. ......... din ...................
CERERE DE FINANŢARE-CADRU

A. Date privind structura sportivă
1. Denumirea structurii sportive .........................................
2. Adresa ................................................................
3. Certificat de identitate sportivă nr. .................................
4. Cont nr. ................., deschis la ................................
5. Cod fiscal ............................................................
6. Alte date de identificare: ............................................
Telefon ................... Fax ..........................................
E-mail .................. Web ............................................
7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii sportive,
telefon) ..............................................................
7.1. Coordonator .........................................................
7.2. Responsabil financiar ...............................................
7.3. Responsabil cu probleme tehnice .....................................
7.4. Alţi membri, după caz ...............................................
B. Date privind proiectul
1. Denumirea proiectului .................................................
2. Scopul ................................................................
3. Obiective specifice ...................................................
4. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului .............................
5. Perioada de derulare/acţiune/activitate ...............................
6. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate ...............................
7. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate ................
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8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de
finanţare), conform tabelului de mai jos:
- lei (RON) –
┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┐
│Nr. │Programul, proiectul, acţiunea/activitatea,│ Valoarea│
din care
│
│crt.│
categoriile de cheltuieli*
│ totală ├────────┬──────────┤
│
│
│
│ suma │ venituri │
│
│
│
│ solici-│ proprii │
│
│
│
│tată din│ale struc-│
│
│
│
│ fonduri│ turii
│
│
│
│
│ publice│ sportive │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ 1.│I. Programul ............................. │
│
│
│
│
│
total ................................. │
│
│
│
│
│1. Proiectul ............................. │
│
│
│
│
│1.1. Acţiunea/activitatea ................ │
│
│
│
│
│
total ............................... │
│
│
│
│
│din care: ................................ │
│
│
│
│
│ │
│
│
│
│
│ │
│
│
│
│
│ │
│
│
│
│
│ │
│
│
│
│
│(se detaliază pe categorii de cheltuieli) │
│
│
│
│
│1.2. Acţiunea/activitatea ................ │
│
│
│
│
│total .................................... │
│
│
│
│
│din care: ................................ │
│
│
│
│
│ │
│
│
│
│
│ │
│
│
│
│
│ │
│
│
│
│
│ │
│
│
│
└────┴───────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┘

*Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute in Anexa.

C. Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acţiunilor/activităţilor din
cadrul proiectului
1. Resurse umane
1.1. Număr de personal salariat - total ..................................,
din care antrenori (pentru cluburile sportive) ............................
1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive) .......
1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii ...............................
1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti
...............................................
1.5. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a
municipiului Bucureşti ....................................................
2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total ........ lei (RON),
din care:
- donaţii, sponsorizări ......................... lei (RON)
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- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.).................... lei
(RON)
- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. ................... lei (RON)
- alte venituri .................... lei (RON)
2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total .............. lei (RON),
din care:
- donaţii, sponsorizări .................. lei (RON)
- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) ............... lei
(RON)
- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. ................. lei (RON)
- alte venituri ................ lei (RON)
D. La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:
1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare;
2. declaraţia de imparţialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005 – Anexa 1a;
3. declaraţie –Anexa 1b.
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Anexa

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE
Din fondurile Autorităţii Finanţatoare, se pot finanţa următoarele categorii de cheltuieli, după cum
urmează:
1) Cheltuieli de transport
Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au
domiciliul aceştia, se poate deconta, după caz:
a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km;
utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor
efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte;
b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante;
c) cu mijloace de transport în comun;
d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea;
e) cu avionul, clasa economică;
f) cu navele de călători, după tariful clasei I;
g) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii.
Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate, se pot deconta cheltuieli
privind transportul acestora, astfel:
a) cu avionul, la clasa economică;
b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;
c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare;
d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii;
e) cu navele de călători, după tariful clasei I.
La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport şi:
a) taxele pentru trecerea podurilor;
b) taxele de traversare cu bacul;
c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;
d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele
percepute de agenţiile de voiaj;
f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură
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medicală şi altele asemenea.
La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot deconta cheltuieli privind:
a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare
sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă;
b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii;
c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare.
2) Cheltuieli de cazare
Cazarea participanţilor la activităţile sportive organizate în ţară se poate face şi deconta, după caz:
a) în unităţile de cazare pentru sportivi;
b) în cămine şcolare sau studenţeşti;
c) în locuinţe închiriate în condiţiile legii;
d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv.
Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară se
poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul
competiţiei, după caz.
La acţiunile sportive organizate în străinătate cazarea participanţilor se face, după caz:
a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării
primite din partea organizatorilor;
b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile
legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.
În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum
şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.
3) Cheltuieli de masă
Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în ţară se diferenţiază pe categorii de
acţiuni şi se pot finanţa după cum urmează:
Acţiunea

Limite maxime/persoană

a) Competiţii sportive interne:
- de nivel comunal, orăşenesc sau
municipal
- de nivel judeţean

- până la 40 lei
- până la 45 lei
- până la 55 lei
- până la 65 lei

- de nivel zonal sau interjudeţean
21

- de nivel naţional
b) Acţiuni de pregătire sportivă şi
alte acţiuni

sportive

desfăşurate în ţară, organizate de:

- până la 80 lei

- cluburile sportive, asociaţiile
judeţene şi a
municipiului Bucureşti pe ramură de
sport, direcţiile judeţene pentru
sport şi tineret şi Direcţia pentru

- până la 95 lei

Sport şi Tineret a Municipiului
Bucureşti
- federaţiile sportive naţionale, alte
organizaţii

sportive

naţionale, Comitetul Olimpic şi
Sportiv Român,instituţii publice de
nivel naţional
c) Competiţii sportive şi alte acţiuni
sportive

internaţionale

desfăşurate în ţară, organizate de:

- până la 85 lei

- cluburile sportive, asociaţiile
judeţene şi a
municipiului Bucureşti pe ramură de
sport, direcţiile judeţene pentru

- până la 95 lei

sport şi tineret şi Direcţia pentru
Sport şi Tineret a Municipiului
Bucureşti

- până la 105 lei

- federaţiile sportive naţionale şi
alte organizaţii sportive naţionale
- Ministerul Tineretului şi Sportului,
Comitetul

Olimpic şi Sportiv

Român, ministerele şi alte
instituţii publice de nivel naţional
La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară se poate
organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte
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persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 110 lei de persoană. În această situaţie,
suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale
se pot deconta şi băuturi alcoolice.
La competiţiile sportive organizate în ţară, organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă
de până la 8 lei/persoană/joc sau reuniune.
La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul
cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.
La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi
până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc
deplasarea.
Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condiţiile legii.
În situaţia în care cheltuielile de masă la acţiunile sportive desfăşurate în străinătate se asigură de către
partenerii externi, participanţii la aceste acţiuni nu mai pot beneficia de decontarea diurnei.
În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegaţiile sportive române
beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute mai sus, numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.
4) Cheltuieli privind alimentaţia de efort
Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de
alimentaţie de efort - în alimente -finanţată şi decontată după cum urmează:
a) pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstă - până la 25
lei/zi/persoană – doar pe perioada pregătirii sportive pentru proiectul finanţat şi nu mai mult de 30 de zile;
b) pentru ceilalţi sportivi legitimaţi din secţiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 15
lei/zi/persoană – doar pe perioada pregătirii sportive pentru proiectul finanţat şi nu mai mult de 30 de zile.
Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum 2 (două)
mese pe zi, nu se pot acorda, finanţa şi deconta cheltuieli pentru alimentaţa de efort.
Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului,
pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu
efect nutritiv similar, care se finanţează şi decontează în limita sumei de până la 10 lei/sportiv.
5) Cheltuieli privind plata arbitrilor şi medicilor
Pentru arbitrii care sunt nominalizaţi la competiţii sportive interne şi internaţionale se pot finanţa şi se
decontează cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj în limitele următoare:
La discipline individuale:
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Competiţii sportive
internaţionale
organizate de:

Competiţii sportive interne

federaţii
sportive
naţionale

alte
organizaţii
sportive

de nivel
orăşenesc sau
municipal

de nivel
judeţean

de nivel zonal
sau
interjudeţean

De nivel
naţional

350 lei

175 lei

25 lei

50 lei

80 lei

100 lei

La jocuri sportive:
Competiţii sportive
internaţionale
organizate de:
federaţii
alte
sportive
organizaţii
naţionale
sportive
350 lei
175 lei

Competiţii sportive interne

de nivel
orăşenesc sau
municipal
25 lei

de nivel
judeţean
50 lei

de nivel zonal
sau
interjudeţean
80 lei

De nivel
naţional
150 lei

Indemnizaţia sportivă de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fiind:
a) pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevăzute mai sus;
b) pentru arbitrul secund, 75% din indemnizaţia sportivă a arbitrului principal.
Cheltuielile de transport, masă şi cazare pentru arbitrii la competiţiile sportive pot fi finanţate în limitele
prevăzute de prezenta anexă.
Medicii pot primi 100% din indemnizaţia sportivă de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar
asistenţii medicali 75% din indemnizaţia sportivă a medicilor.
6) Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv – în limita a 20% din valoarea
totală a proiectului
Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale
sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, după caz, în limita a 20% din valoarea totală a
proiectului.
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7) Alte categorii de cheltuieli
Pentru organizarea, respectiv desfăşurarea acţiunilor sportive reglementate de prezentul ghid, organizaţiile
sportive pot efectua, finanţandu-se şi decontandu-se cu încadrarea în limitele bugetare ale proiectului,
cheltuieli şi pentru:
a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri
necesare organizării acţiunilor;
b) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra
incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive;
c) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, rechizite şi alte materiale consumabile;
d) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile
stabilite de organizatori;
e) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile;
f) plata translatorilor;
g) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 15 lei/zi/persoană, în cazul
acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire şi doar pe perioada desfăşurării acestora.
h) achiziţionarea de medalii, diplome, cupe, etc.
Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel:
a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului
acesteia;
b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele
asemenea, de către cluburile sportive sau asociaţiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru
sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive.
Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentul ghid se realizează potrivit normelor privind finanţele
publice şi a celor privind achizitiile publice.
Benficiarii pot aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentul ghid pe seama sumelor obţinute din
venituri proprii, donaţii sau sponsorizări, în condiţiile legii.
Sumele prevăzute în prezentul ghid includ şi taxa pe valoarea adăugată.
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Definiţii
În înţelesul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter
sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă,
competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive;
2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza
unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop
dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive;
3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente,
în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri
şi/sau obţinerea victoriei;
4. competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot
participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;
a) competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit
prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional;
b) competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean-competiţie sportivă internă care are ca
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau
promovarea în eşalonul valoric superior;
c) competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit
prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul valoric
superior;
d) competiţie sportivă internă de nivel comunal, orăşenesc sau municipal - competiţie sportivă internă
care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel comunal,
orăşenesc sau municipal;
5. competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfăşurare,
pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţări;
6. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile
sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe,
simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii,
cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de
cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea;
7. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma
efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii;
8. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea
reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort,
contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista
substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA);
9. antrenor sau profesor care a selecţionat şi promovat - persoană calificată care se ocupă de selecţia şi
pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului
ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor şi abilităţilor sportive spre înalta
performanţă sportivă. Activitatea acestora trebuie evidenţiată de cluburile sportive şi confirmată de federaţia
sportivă naţională de specialitate;
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10. organizaţii sportive - persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înfiinţare sau
statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive.
Participanţii la acţiunile sportive
A. La acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale
Acţiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea organizaţiilor sportive care le organizează.
La acţiunile respective pot participa:
a) sportivi;
b) antrenori;
c) medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care
contribuie la realizarea pregătirii.
Persoanele prevăzute la lit. b) şi c) pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi
drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au
domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care
vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.
Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc
de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de
resursele financiare prevăzute în buget.
B. La competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale
La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici,
asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, arbitrii, observatori, alţi specialişti, precum şi alte
persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care
contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării
sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse.
Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a
organizaţiei sportive pe care o reprezintă.
Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi
perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu
regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în
fondurile prevăzute în buget.
La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale, numărul, structura şi componenţa nominală ale
participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în
raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele
acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie.
Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive
naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii.
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Anexa 1a

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze
în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi
imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din
motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.
Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea
ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita
orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez
autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele şi prenumele:
Funcţia:
Semnătura şi ştampila:
-------
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Anexa 1b
Pentru persoane juridice
DECLARAŢIE
Subsemnaţii ........................................., reprezentanţi legali ai structurii sportive ................................,
declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în
declaraţii, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri
publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale
municipiului Bucureşti, respectiv:
a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
b) a publicat în extras, în termenul prevăzut de lege, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ..., precum şi în Registrul naţional al persoanelor
juridice fără scop patrimonial sub nr. ... (în cazul structurilor sportive de utilitate publică) sau, după caz, a
depus situaţia financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent, înregistrată
sub nr. ... din ......... .;
c) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare;
d) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către
asigurările sociale de stat;
e) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice;
f) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a regulamentelor
proprii;
g) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori de
lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de la aceeaşi
autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;
j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de la instituţia
......................, în sumă de .............. lei (RON).
Data ....................
Reprezentanţi legali:
........................................
(numele, prenumele, funcţia,
semnătura şi ştampila structurii sportive)
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Pentru persoane fizice

DECLARAŢIE

Subsemnatul .................. , domiciliat în localitatea ................ , str........... nr. ..... , bl .... , ap ....,
sectorul/judeţul ............ , codul poştal ........... , posesor al actului de identitate .......... seria ........ nr........ ,
codul numeric personal .............. , cunoscând prevederile din noul Cod penal pentru infracţiunea de fals în
declaraţii, declar pe propria răspundere că indeplinesc condițiile privind finanțarea nerambursabilă din
fonduri publice a activităților nonprofit de interes general, respectiv:
a) nu mă aflu în incapacitate de plată;
b) nu am încălcat prevederile vreunui alt contract finanţat din fonduri publice;
c) informațiile furnizate în vederea obținerii finanțării sunt veridice;
d) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;
e) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare
de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri
f) nu mă aflu în litigiu cu Autoritatea Finanțatoare;
g) nu beneficiaez/ nu am beneficiat în cursul anului fiscal curent de finanțare nerambursabilă de la Județul
Constanța pentru același proiect;
h) nu am beneficiat / am beneficiat în cursul anului fiscal curent de finanțare nerambursabilă de la Județul
Constanța pentru alte proiecte, în sumă de _____________.

Semnătura,
..........................

Data
..................
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Anexa 2

CONTRACT-CADRU
privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului
……………………………………..
în anul 2018

CAP. I
Părţile
Instituţia finanţatoare ........................, cu sediul în .................., str. ................ nr. ......., judeţul/sectorul
................., codul fiscal ........................, cont ................., deschis la ...................., reprezentată prin
......................... şi ........................., denumită în continuare instituţia finanţatoare, şi
structura sportivă .................................., cu sediul în localitatea ......................, str. .................. nr. ........,
judeţul/sectorul .............., telefon .................., cont ..................., deschis la ......................, Certificat de
identitate sportivă nr. ................., reprezentată prin ................... şi ......................, denumită în continuare
structură sportivă,
în baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi ale
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din
fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport
judeţene şi ale municipiului Bucureşti,
au convenit încheierea prezentului contract.

CAP. II
Obiectul şi valoarea contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului, respectiv a acţiunilor/activităţilor din
cadrul programului sportiv ........................., prevăzute în anexa nr. 2a.
ART. 2
Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de ................... lei (RON) pentru finanţarea
acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1.
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CAP. III
Durata contractului
ART. 3
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de
................. .

CAP. IV
Drepturile şi obligaţiile părţilor
ART. 4
Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente
acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa 2a, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa 2b, numai
printr-un cont bancar distinct deschis special pentru implementarea proiectului şi în conformitate cu
dispoziţiile legale în vigoare;
b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa 2c;
c) să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin referire
explicit, pe toate materialele şi produsele obţinute în urmă finanţării primite, precum şi cu ocazia tuturor
evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate pe durata Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu
sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa.
d) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de
utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
e) să contribuie cu ……. (minimum 10%) din valoarea totală de finanţare a proiectului;
f) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de 10 zile calendaristice de la data
încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente:
● raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract;
● raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli;
g) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen
de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi
penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
h) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi regulamentele
federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;
i) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea
violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţate potrivit prezentului contract.
ART. 5
Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
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a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de respectare
a dispoziţiilor legale;
b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel:
o 45% prima tranşă, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;
o 35% tranşa intermediară, în termen de 15 zile de la data depunerii raportării intermediare ce va
cuprinde justificarea sumelor primite în tranşa anterioară;
o 20% tranşa finală, în termen de 15 zile de la validarea raportului final
c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia finanţatoare
are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei
repartizate, după caz.
CAP. V
Răspunderea contractuală
ART. 6
(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract,
partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Contractul de finanţare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de
judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus
la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
(3) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării
neândeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.
(4) În cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanţãrii
este obligat in termen de 15 zile să returneze autoritatii finanțatoare sumele primite, cu care se reintregesc
creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.
(5) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale, precum şi
interzicerea

participării

pentru

obţinerea

finanţării

pe

viitor.

(6) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 lit.
f), instituţiile finanţatoare au dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere,

calculate

la

valoarea

avansului

acordat

sau

la

suma

datorată,

după

caz.

ART. 7
Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
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CAP. VI
Litigii
ART. 8
Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei
concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa
instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.
CAP. VII
Dispoziţii finale
ART. 9
Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se realizează
în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în
baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.
ART. 10
Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic,
financiar şi administrativ.
ART. 11
Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni viitoare şi se
consemnează într-un acte adiţionale semnate de comun acord de către părţi, sau de către împuterniciţi ai
acestora.
Pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul poate solicita, în scris şi motivat, modificarea duratei de
derulare, structura bugetului Proiectului şi/sau alte elemente, cu condiţia că acestea să nu schimbe scopul şi
obiectivele Proiectului.
a) orice modificare intervenită în cadrul aceleiaşi categorii de cheltuieli sau orice transfer între categorii de
cheltuieli care implicǎ o modificare mai micǎ de 10% a sumei iniţiale pentru categoria de cheltuieli cu cea mai
mare valoare dintre cele între care se face transferul;
b) modificarea graficului de implementare a activităţilor descris în Cererea de finanţare;
c) modificarea duratei de implementare a proiectului cu cel mult 15 zile calendaristice, dar nu mai
târziu de 07 decembrie.
Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului.
ART. 12
Curtea de Conturi are calitatea de a exercita control financiar aupra derularii activitatii non-profit
finanțate din fonduri publice conform art. 38 alin. 2 din Legea nr. 350/2005.
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ART. 13
Anexele nr. 2a, 2 b şi 2c fac parte integrantă din prezentul contract.
ART. 14
Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia finanţatoare şi
un exemplar pentru structura sportivă.
Instituţia finanţatoare Structura sportivă
............................... ...........................
Conducătorul instituţiei, (reprezentanţi legali)
............................... ...........................
Compartimentul financiar-contabil ...........................
.................................
Compartimentul de specialitate
.................................
Compartimentul juridic
.................................
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Anexa 2a

Structura sportivă ...................
Acţiunile/activităţile din cadrul
proiectului ........................,
programul .........................

┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────┐
│Nr. │

Denumirea

│

Locul de

│ Perioada │

Nr. de

│

│crt.│

acţiunii/

│ desfăşurare │ acţiunii │participanţi│

Costul

│

Alte

│

acţiunii │menţiuni│

│

│ activităţii │

│

│

│-lei (RON)-│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

├────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┤
│
│
│
│

│
│
│
│

│
│
│
│

│
│
│
│

│
│
│
│

│
│
│
│

│
│
│
│

│
│
│
│

└────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────┘

Reprezentanţi legali:
..........................................
(numele, prenumele, funcţia,
semnătura şi ştampila structurii sportive)
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Anexa 2b
Structura sportivă ...................

Bugetul acţiunii/activităţii din cadrul
proiectului ..........................,
programul .............................
- lei (RON) ┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Acţiunea/activitatea/categoriile
│ Valoarea│
din care
│
│crt.│
de cheltuieli
│ totală ├────────┬──────────┤
│
│
│
│
│
din
│
│
│
│
│
│veniturile│
│
│
│
│
│ proprii │
│
│
│
│ din
│ale struc-│
│
│
│
│ fonduri│ turii
│
│
│
│
│ publice│ sportive │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ 1.│Acţiunea/activitatea ..................... │
│
│
│
│
│Total ............., din care:
│
│
│
│
│
│a)........................................ │
│
│
│
│
│b)........................................ │
│
│
│
│
│.......................................... │
│
│
│
│
│.......................................... │
│
│
│
│
│.......................................... │
│
│
│
│
│[a), b), ....... = categorii de cheltuieli;│
│
│
│
│
│de exemplu: cazare: 10 persoane x 50 lei
│
│
│
│
│
│(RON) x 5 zile
│
│
│
│
│
│alocaţie de masă: 10 persoane x 30 lei(RON)│
│
│
│
│
│ x 6 zile]
│
│
│
│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ 2.│Acţiunea/activitatea ..................... │
│
│
│
│
│Total ............., din care:
│
│
│
│
│
│a)........................................ │
│
│
│
│
│b)........................................ │
│
│
│
│
│.......................................... │
│
│
│
│
│.......................................... │
│
│
│
│
│.......................................... │
│
│
│
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│
│
TOTAL:
│
│
│
│
└────┴───────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┘

Reprezentanţi legali:
............................................
(numele, prenumele, funcţia,
semnătura şi ştampila structurii sportive)
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Anexa 2c

Structura sportivă ...................
Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare
ai proiectului ...............................,
din cadrul programului ........................
A. Scopul:
............................................................................
B. Obiective: - obiectivul general: ........................................
............................................................................
- obiective specifice: .......................................
............................................................................
............................................................................
C. Indicatori
C1. Indicatori de eficienţă (denumire, unitate de măsură):
a) .........................................................................
b) .........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):
a) .........................................................................
b) .........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):
a) .........................................................................
b) .........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Reprezentanţi legali:
.........................................
(numele, prenumele, funcţia,
semnătura şi ştampila structurii sportive)

38

Anexa 3a

Adresa de înaintare a rapoartelor

Antet beneficiar

Către,
Consiliul Județean Constanța

Alăturat vă înaintăm Raportul privind realizarea obiectivului/obiectivelor şi a indicatorilor prevăzuţi în
contract şi/sau Raportul financiar privind proiectul înregistrat cu nr. _______________, având titlul
_____________________________________ care a avut/are loc în ________________, în perioada
_______________ în valoare de ____________________.

Data

Reprezentant legal

Coordonator proiect

Numele și prenumele____________

Numele și prenumele____________

Semnătura ____________

Semnătura _____________

Ștampila organizației
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Anexa 3b
FORMULAR
pentru Raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor şi a indicatorilor prevăzuţi în contract
Contract nr.
Data încheierii contractului
Persoana fizica/Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia
- adresa
- telefon/fax
Denumirea programului/proiectului
Data înaintării raportului
1.Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului:
(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării
proiectului şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri
etc.)
2.Realizarea obiectivului/obiectivelor asumate:
(Au putut fi desfăşurate activităţile propuse în timpul si in modalitatile planificate? DA/NU
Dacă NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru desfasurarea tuturor activităţilor
prevăzute în contract sau justificati eficienta/imposibilitatea realizarii acestora
Activitatile realizate au condus la realizarea obiectivului/obiectivelor asumate ? DA/NU
Dacă NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor obiectivelor
asumate prin realizarea proiectului)
3.Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în
concepte măsurabile, indicatori de eficienţă, fizici si de rezultat. Anexaţi documente relevante, după caz.)
Preşedintele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei
(numele, prenumele şi semnătura) + ştampila
Coordonatorul proiectului
(numele, prenumele şi semnătura)
Responsabilul financiar al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei
(numele, prenumele şi semnătura)
Data
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Anexa 3c
FORMULAR
pentru Raport financiar*
*va

fi

însoţit,

in

mod

obligatoriu,

de

documentele

justificative

de

cheltuieli

Contract nr.
Data încheierii contractului
Persoana fizica/Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia
- adresa
- telefon/fax
Denumirea proiectului
Data înaintării raportului
1. Date despre finanţare:
Nr.
crt.

Acţiunea/activitatea, categoriile
de cheltuieli

1.

Acţiunea/activitatea………………….
Total……………………………, din care:
a)……………………………………………….
b)………………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………….
a,b, ……=categorii de cheltuieli;
de ex.: cazare:10 persoane X 50
lei (ron) X 5 zile
alocație de masă: 10 persoane
X30 lei (ron) X 6 zile

2.

Acţiunea/activitatea………………….
Total……………………………, din care:
a)……………………………………………….
b)………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..

Valoare
totală
buget

Din care:
sumă
solicitată
din
fonduri
publice

Valoare
totală
execuţie
venituri
proprii ale buget
structurii
sportive

Din care:
sumă
solicitată
din
fonduri
publice

venituri
proprii ale
structurii
sportive

TOTAL:
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2.Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate, precum și pentru dovedirea
îndeplinirii prevederilor legale privind achizitiile publice
3.Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):
Nr.crt.

Categoria

Nr. și dată

Unitatea

Suma

Contribuție

Contribuție

cheltuieli

document

emitentă

totală

A.F.

Aplicant

Total (lei):
Preşedintele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei
(numele, prenumele şi semnătura) + ştampila
Coordonatorul proiectului
(numele, prenumele şi semnătura)
Responsabilul financiar al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei
(numele, prenumele şi semnătura)
Data
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Anexa 4

Cerere de plată pentru contractul de finanţare nerambursabilă
Nr................../.......................
...............................
[Data cererii de plată ]
În atenţia
[Adresa Autorităţii Finanțatoare]
[Comisia de Evaluare]

Numărul de referinţă al Contractului de finanţare: ...
Titlul Proiectului: ...
Numele şi adresa Beneficiarului: ...
Cererea de plată numărul: ...
Perioada acoperită de cererea de plată: ...
Subsemnatul/a…………………………prin prezenta solicit [plata avansului / plata intermediară / plata
finală ] 1 în cadrul contractului menţionat mai sus.
Plata trebuie făcută în următorul cont bancar: ................................................. 2
Subsemnatul/a……………………….. prin prezenta certific că informaţiile furnizate în această cerere de
plată sunt complete, corecte şi reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile şi în concordanţă cu
Contractul iar această cerere de plată este susţinută de documente suport adecvate şi verificabile.
Cu stimă,
[ semnătura, ştampila ]

1
2

Ştergeţi cele două opţiuni care nu se aplică.
Indicaţi numărul de cont precizat în formularul de identificare anexat Contractului.
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Anexa 5
DECLARAŢIE DE PARTENERIAT
Un parteneriat este o relaţie esenţială între două sau mai multe organizaţii, care presupune împărţirea
responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Autoritatea Finanțatoare. Pentru a asigura o
derulare uşoară a proiectului, Autoritatea Finanatatoare solicită tuturor partenerilor să recunoască acest
lucru, consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:
1. Toţi partenerii au citit formularul de cerere şi au înţeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte
ca cererea de finanţare nerambursabilă să fie înaintată Autorităţii Finanțatoare.
2. Toţi partenerii au citit contractul standard de finanţare nerambursabilă şi au înţeles care vor fi
obligaţiile care le revin în cadrul contractului dacă finanţarea nerambursabilă este acordată. Ei autorizează
solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare şi să îi reprezinte în relaţiile cu
Autoritatea Finanțatoare privind punerea în aplicare a proiectului.
3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi şi să-i informeze în totalitate asupra
evoluţiei proiectului.
4. Toţi partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor – descriptive şi financiare – către Autoritatea
Finanțatoare.
5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activităţi, etc.) trebuie să fie aprobate de
parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare. În cazul în care aceste modificări nu au
putut fi aprobate de către toţi partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Finanțatoare cu privire
la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.
Am citit şi consimţit asupra conţinutului proiectului înaintat Autorităţii Finanțatoare. Ne angajăm să
acţionăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.
Locul şi data ……………………
Nume

Nume

Organizaţie

Organizaţie

Funcţie

Funcţie

Semnatura şi ştampila

Semnatura şi ştampila

………………………….
Fiecare

partener

va

primi

un

exemplar

al

declaraţiei

de

parteneriat.
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PARTENERI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPÃ LA PROIECT

1. DESCRIEREA PARTENERILOR
Această secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie parteneră în parte.
Fiecare partener va depune Certificate fiscale din care să rezulte că nu au datorii fiscale,
datoriile la plata contribuţiilor la fondurile sociale, fondul de şomaj şi fondul asigurărilor de sănătate şi
către bugetul local (în conformitate cu Capitolul II, pct.9 al.10 din Ghidul Solicitantului)
Partener 1
Denumirea legală completă :
Statut juridic
Cod fiscal:
Adresă oficială:
Persoana de contact :
Număr de telefon:
Număr de fax:
Adresa de e-mail:
Website:
Număr de angajaţi
Experienţa în proiecte similare, relevantă
pentru rolul în implementarea proiectului
propus
Rolul

şi

implicarea

în

pregătirea

şi

derularea proiectului propus

Acest tabel poate fi multiplicat, conform necesităţilor.
Acest formular de cerere trebuie însoţit de o declaraţie de parteneriat semnată şi datată de către fiecare
partener, în conformitate cu modelul de la pagina următoare.
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Anexa 6

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE
(pentru membrii comisiei de evaluare)

Subsemnatul .......……………............... deţin, ca membru al Comisiei de evaluare şi selecţionare a
organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finanțare de la bugetul judetean
Constanta, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei.
Declar prin prezenta că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv
nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătură cu cererile de acordare a finanţãrii
integrale sau parţială a proiectelor/programelor de interes public, înaintate Comisiei de evaluare şi
selecţionare a organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finanțare de la bugetul
judetean al judetului Constanta.
Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi evaluare, că un astfel de
interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie.
Data .............
Semnătura .................
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