ANEXA Nr. ___ la HCJC nr. _____________________

C
CO
ON
NS
SIIL
LIIU
UL
LJ
JU
UD
DE
EȚ
ȚE
EA
AN
NC
CO
ON
NS
ST
TA
AN
NȚ
ȚA
A
● Tel.: +40-241.488.001 / Fax:+40-372.007.000 ● e-mail: consjud@cjc.ro ●

PROGRAMUL ANUAL DE FINANŢĂRI NERAMBURSABILE
DIN FONDURILE PUBLICE ALE JUDEȚULUI CONSTANŢA PE ANUL 2019

Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța îşi propune să susţină, cu finanțare
nerambursabilă din fonduri publice, în conformitate cu prevederile bugetare pentru anul 2019, în
cuantum total de 8.000.000 lei.
Finanţarea proiectelor se va face în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare, a Ordinului nr.664/2018 privind privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor
sportive, precum și ale Ordonantei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a
programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
Programul anual de finanţări nerambursabile ce va fi destinat proiectelor, evenimentelor şi
programelor sportive de interes local (localități din județul Constanța), județean ( județul Constanța) sau
național (România), încurajând atât sportul de masă, cât şi sportul de performanţă, în următoarele ramuri
sportive: Aeronautică; Aikido; Alpinism; Atletism; Arte marțiale; Arte marțile de contact; Automobilism
Sportiv; Badminton; Baschet; Baseball și softball; Bob și sanie; Box; Bridge; Canotaj; Ciclism și triatlon;
Culturism și fitness; Dans sportiv; Drift; Ecvestră; Fotbal; Fotbal sală; Fotbal tenis; Gimnastică; Gimnastică
ritmică; Go; Golf; Haltere; Handbal; Judo; Kaiac – canoe; Karate kyokushin; Karate modern; Karate W.K.C.;
Karate tradițional; Karting, Kempo; Lupte; Modelism; Motociclism; Natație și pentatlon modern; Oină; Patinaj;
Pescuit sportiv; Polo; Radioamatorism; Rugby; Scrimă; Şah; Table – backgammon; Tenis; Tenis de masă;
Taekwondo ITF; Taekwondo WTF; Volei; Yachthing; Sportul pentru persoane cu handicap; Sportul pentru toți
și alte ramuri sportive - este propus în cuantum de 5.000.000 lei.
I. Programul ,,Promovarea sportului de performanţã".
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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 și dezvoltarea ramurilor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecãreia la
nivel naţional şi internaţional;
c) susţinerea și dezvoltarea activității de performanţã la nivelul copiilor şi juniorilor, dezvoltarea sportului
școlar și a sportului universitar;
d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregãtire şi competiţionale pentru fiecare ramurã de sport;
e) mărirea numărului de practicanți și sportivi legitimați, dezvoltarea masei critice pentru aplicarea
criteriilor specifice de selecție pe ramură de sport, identificarea de sportivi valoroși care să obțină rezultate
sportive notabile pentru comunitatea locală și tara noastră pe plan internațional;
f) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de
dezvoltare a fiecãruia la nivel naţional şi internaţional;
g) susţinerea sporturilor de iarnã în vederea amplificãrii la nivel naţional şi internaţional, promovarea
practicării și participarea comunităților locale activ la dezvoltarea acestui fenomen;
h) susţinerea sporturilor nautice (înotului, săriturilor în apă, pentatlonului, triatlonului etc.) ca forme de
activităţi fizice care contribuie la educaţia generală şi dezvoltarea individului, dar şi în vederea amplificării la
nivel naţional şi internaţional a participării ţării noastre la competiţiile de mare anvergură, participarea activă a
comunităţilor locale la dezvoltarea acestui fenomen;
i) susţinerea sporturilor de combat, a boxului, luptelor, artelor marţiale, ca forme de activităţi fizice care
contribuie la educaţia generală şi dezvoltarea individului, dar şi în vederea amplificării la nivel naţional şi
internaţional a participării ţării noastre la competiţiile de mare anvergură, participarea activă a comunităţilor
locale la dezvoltarea acestui fenomen;
j) susţinerea ramurilor de sport de tradiţie, care au adus rezultate notabile ţării noastre, participarea activă a
comunităţilor locale la dezvoltarea acestor sporturi.
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 practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu şi susţinut, de cât mai mulţi membri
ai comunităţii locale;
b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar,
independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive;
c) încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca
formă de întreţinere a stării generale de sănătate şi dezvoltare a individului;
d) încurajarea practicării sporturilor de iarnă şi a sporturilor/activităţilor denumite „de agrement“: schi,
patinaj, sanie/săniuş, sărituri cu schiurile etc.;
e) încurajarea practicării nataţiei, sporturilor nautice şi a sporturilor/activităţilor denumite „de agrement“.
Pentru acțiuni, proiecte sau evenimente culturale de interes public general, regional sau judeţean,
programul anual îşi propune finanţări nerambursabile în cuantum de 3.000.000 lei după cum urmează:
- organizarea de festivaluri și manifestări artistice, culturale și tradiționale organizate la nivel local,
județean sau național;
- organizarea unor târguri culturale;
- punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film, interdisciplinare sau
pluridisciplinare;
- organizarea de simpozioane, dezbateri și întâlniri cu personalități științifice și culturale;
- organizarea de expoziții de artă, de carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare;
- editarea de cărți și publicații
- programe culturale și educative pentru copii și tineret în județul Constanța;
- participarea la olimpiade și concursuri școlare/culturale/educative de interes local, județean, național sau
internațional.
- crearea de pagini web sau platforme on-line având ca obiect domeniul cultural, platforme educationale web
si mobile, aplicatii concursuri interactive virtuale, biblioteci electronice, baze de date/imagini.
Obiectivul general al finanțării nerambursabile îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Județului
Constanța, prin susținerea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.
Obiectivele specifice sunt:
- stimularea implicării organizațiilor neguvernamentale în valorificarea potențialului cultural al județului
Constanța;
- stimularea participării locuitorilor județului Constanța la viata culturală, prin diversificarea ofertei
culturale.
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Atribuirea contractelor cu finanțare nerambursabilă se va face pe bază de selecţie de oferte de către
comisii numite prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa.
Atribuirea contractelor cu finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate
programelor aprobate anual în bugetul judeţean.
Programul pe anul 2019 va cuprinde mai multe sesiuni de selecţie a ofertelor.
Propunerile de proiecte se vor depune la registratura Autoritǎţii Finanţatoare - Consiliul Județean Constanţa
din Constanța, B-dul Tomis nr.51, la Centrul de Informare Cetățeni.
PREȘEDINTE
ȚUȚUIANU MARIUS HORIA
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