ANUNŢ DE PARTICIPARE
„Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general –
domeniul sport pe anul 2019”.
Autoritatea finanţatoare Judeţul Constanţa - Consiliul Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul
Constanţa, bd.Tomis nr. 51, telefon: 0241/488001, fax: 0241/488453, e-mail: consjud@cjc.ro, www.cjc.ro, în baza
Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul
de execuţie financiară 2019.
Finanţările nerambursabile se acordă conform sumelor alocate din bugetul general al Judeţului Constanţa pe
anul 2019, aprobat conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 94/2019 - pentru domeniile sport și cultură și potrivit
dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 123/2019 privind aprobarea regimului finanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului judeţean.
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.
În conformitate cu prevederile art. 20, alin (2) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare, Autoritatea finanțatoare are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecţie de
proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puţin de 15 zile, în cazul în care, din motive de urgenţă,
respectarea termenului de 30 de zile de la data publicării anunţului de participare ar cauza prejudicii autorităţii
finanţatoare. Justificarea reducerii termenului de depunere a propunerilor de proiect este dată de timpul scurt dintre
încheierea contractului de finanţare nerambursabilă şi data limită de finalizare a implementării proiectului.
Documentaţiile se vor depune începând cu data de 30.05.2019 ora 08:00, data limită de depunere fiind
20.06.2019, ora:14:00.
Perioada de selecție și evaluare a proiectelor este din data de 21.06.2019 ora 08:00 până, maxim, în
data de 05.07.2019 ora 14:00.

Criterii de evaluare şi punctaje:
Criterii de evaluare Programul - Promovarea sportului de performanţã

Punctaj

1. Anvergura proiectului, după cum urmează:

30 puncte

1.1. Pentru organizarea/participarea de/în competiţiile internaţionale intercluburi

30 puncte

1.2. Pentru organizarea/participarea de/în competiții la nivel naţional

20 puncte

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

20 puncte

2.1. Activitățile propuse prin proiect vizează două sau mai multe obiective

20 puncte

2.2. Activitățile propuse prin proiect vizează un singur obiectiv

10 puncte

3. Fezabilitatea proiectului

10 puncte

4. Bugetul, după cum urmează:

15 puncte

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

5 puncte

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

5 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)?

5 puncte

5. Gradul de vizibilitate a proiectului și capacitatea sa de a consolida imaginea
Județului Constanța
6. Promovarea proiectului

10 puncte
10 puncte

7. Contribuția solicitantului de cofinanțare, din sursă de finanțare proprie

5 puncte

7.1 Contribuția solicitantului de cofinanțare este de peste 30%

5 puncte

7.2 Contribuția solicitantului de cofinanțare este de peste 20%

4 puncte

7.3 Contribuția solicitantului de cofinanțare este de peste 10%

3 puncte

TOTAL

100 PUNCTE

Criterii de evaluare Programul - Sportul pentru toţi

Punctaj

1. Anvergura proiectului/ număr de participanți după cum urmează:

30 puncte

1.1. Număr estimat de participanți – până la 100 de persoane

10 puncte

1.2. Număr estimat de participanți – până la 200 de persoane

20 puncte

1.3. Număr estimat de participanți – peste 200 de persoane

30 puncte

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

20 puncte

2.1. Activitățile propuse prin proiect vizează două sau mai multe obiective

20 puncte

2.2. Activitățile propuse prin proiect vizează un singur obiectiv

10 puncte

3. Fezabilitatea proiectului

10 puncte

4. Bugetul, după cum urmează:

15 puncte

Criterii de evaluare Programul - Sportul pentru toţi

Punctaj

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

5 puncte

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

5 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)?

5 puncte

5. Gradul de vizibilitate a proiectului și capacitatea sa de a consolida imaginea
Județului Constanța
6. Promovarea proiectului

10 puncte
10 puncte

7. Contribuția solicitantului de cofinanțare, din sursă de finanțare proprie

5 puncte

7.1 Contribuția solicitantului de cofinanțare este de peste 30%

5 puncte

7.1 Contribuția solicitantului de cofinanțare este de peste 20%

4 puncte

7.2 Contribuția solicitantului de cofinanțare este de peste 10%

3 puncte

TOTAL

100 PUNCTE

Informaţiile privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în
Metodologia generală şi ,,Ghidul solicitantului”. Acestea se pot obţine de la Direcţia de Dezvoltare Județeană și
Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa cu sediul în
Aleea Magnoliei nr.2, telefon: 0241/486610, fax: 0241/486618. Toate informațiile legate de programul finanțărilor
nerambursabile vor fi furnizate către presă și mass-media exclusiv prin intermediul Compartimentului Comunicare,
Protocol și Organizare Evenimente – telefon: 0241/488435.
Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în Metodologia Generală și ,,Ghidul solicitantului” la
registratura Autoritǎţii Finanţatoare din Constanța, B-dul Tomis nr.51, la Centrul de Informare Cetățeni.
Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de
evaluare.
Programul anual privind acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2019 în conformitate cu prevederile
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 78/21.05.2019.

PREŞEDINTE,
ȚUȚUIANU HORIA MARIUS

