
ANEXÁ LA HCL nr. 127 /30.07.2015

REGULAMENT
privind finanţarea nerambursabilă dIn îondurl publlcea prolectelor sportive

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive se va face in temeiul:
- Legii 6912000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificärile şi completăńle ulterioare,
- Legii nr.350/2005 privind regimul Ilnanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru

activităţi nonprofit de interes general,
- Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130 din 28 martie 2006, privind finanţarea

nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale
asociaţälor pe ramură de sport judeţene, cu completăńle şi moditicăńle ulterioare,

- Legea Administraüei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

SCOP Şl DEFINIŢII I
Prezentul ghid al solicitanŞlor are ca scop stabilirea principülor. cadwlui general şi a procedurii pentru

atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice aferente următoarelor categorii de
proiecte:

a) susţinerea clubuńlor sportive din comuna Apahida
b) susţinerea evenimentelor sportive de mare amploare organizate in comuna Apahida;
c) susţinerea participării sportivilor Iegitimaţi la clubuhle din comuna Apahida la competiţü sportive

internaţlonale;

In inţelesul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) activitate generatoare de profIt — activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană

fizică sau juńdică;
b) autoritate finanţatoare — comuna Apahlda;
c) beneficjar — solicitantul căruia i se atribuie contractul de fInanţare nerambursabilá in urma aplicăńi

procedurii selecţiei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile — cheltuieli care pot fi Iuate in considerare pentru finanţarea nerambursabilă;
e) contract de fInantare nerambursabilă — contract incheiat, in condiţüle Iegii, intre c autohtate publică,

denumită in continuare autoritate fînanţatoare, şi un beneflciar;
9 finanţare nerambursabHă — alocaţie financiară directă din fonduri publice, in vederea desfăşurăńi de

r
către persoane fIzice sau persoane juridice fără scop palrimonial a unor acttvităţi nonprofit care să

C contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes pubuc general, regional sau local;
g) fonduri pubiice — sume alocate din bugetul Iocal Ia Comunei Apahida;
h) solicilant — orice persoană fizIcă sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de

oroiect.

PROGRAMUL SPORTIV

Programul sportiv de utilitate publică in cadrui căruia se pot finanţa proiecte din fonduri publice este
“Promovarea sportului de peďormanţă".

Scopul sI oblectivele propramului mentlonat maI sus:
Scop: valoriflcarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi

competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduń naţionale şi internaţionale,
precum şi obţinerea victoriei.
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Oblectlve:
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului đe performanţă la reprezentarea Şi

sporirea prestigiului Comunei Apahida pe plan intern şi internaţional;
b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, in funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a

fiecăreia Ia nivel naţional şi intemaţional;
c) susţinerea activităţII de peďormanţă Ia nivelul cophlor şi juniorilor;
d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregátire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport
e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sporUve, în funcţie de valoarea, tradąia şi gradul de

dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi intemaţional;
f) susţinerea spodurilor de iamă in vederea imbunătăţirfl performanţelor sportive Ia nivel naţional şi

iniernaţional.

l DOMENIUL DE APLICARE l

Pentru a putea participa Ia procedura privind atdbuirea contractului de finanţare nerambursabilă,
solicitanţii trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial — cluburi sportive de drept privat si
asociaţii ne ramură de sport.

Regimul juridic instituit prin prezentul ghid de finanţare pentru finanţările nerambursabile nu este
aplicabil fondurilor speciale de intervenţie in caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi
nu aduce atingere procedurilor stabilite prin Iegi speciale.

Finanţăńle nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţt
din domeniile reglementate de Legea nr. 18212002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările
ullerioare.

Potrivit dispoziţiilor prezentulul ghid, nu se acordă finanţăń nerambursablle pentru activităţi ce
presupun dezvoltarea infrastructuńi solicitantului, cu excepţia cazului in care aceasta reprezintă o
componentă indispensabila proiectulul.

I PRINCIPII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANŢARE l

Principüle care stau Ia baza atribuirli contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:

Ç'
a) Iibera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juriđică ce desfăşoară

activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, in condiţlile Iegü, beneficiar;
b) eflcacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteńulor care

să facă posibilă evaluarea propuneńlor şi a specilicaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului
de finanţare nerambursabilă;

c) transparenţa, respectiv punerea Ia dispozitie tuturor celor interesaţi a informaţiilor reťedtoare la
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractulul de finanţare nerambursabilă;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criterillor de selecţie şi a cńteriilor
pentru atribulrea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel incât orice persoană juridică ce
desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) excluderea cumulului, in sensul că aceeaşi actIvitate urmărind realizarea unui interes general,
regional sau Iocal nu poate benefIcIa de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de Ia
aceeaşi autoritate finanţatoare;

1) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţü destinărh fondurilor nerambursabile unei
activităţi a cărei executare a fost deja incepulă sau flnalizată Ia data incheierii contractului de tinanţare;

g) cofinanţarea, in sensul că flnanţärile nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea
beneflciarului de minimum 10% din valoarea totală a flnanţării;

h) anualitatea contractului, în sensul derulăńi intregii proceduri de finanţare in cadrul anului
calendaristic in care s-a acordat inanţarea nerambursabilă din bugetul local al comunei Apahida;

i) ponderea procentuală pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă este:
2



- susţinerea clubuňlor sportive dIn comuna Apahida — 80 % din suma alccată;
- susţinerea evenimentelor sportive de mare amploare organizate in comuna Apahida — 1O % din

suma alocată;
- susţinerea participádi sportivilcr Iegiűmaţi Ia duburile din comuna Apahida Ia competiţii sportive

intemaţionale — 1O % din suma alocată;

I DISPOZIŢII ŞI REGULI GENERALE I

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face excluslv pe baza selecţiei publice de
proiecte, procedură care permite atribuirea unor contracte de finanţare nerambursabilă din fonduri publice,
prin selectarea acestora de către o comisie, cu respectarea principiilor de atńbuire a ccntractelor de
finanţare.

Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor, funcţie de fonduńle de care
dispune autoritatea finanlatoare.

Sesiunea de selecţie de proiecte sportive se desfăşoară in următoarele etape:
a) publicarea anunţului privind sesiunea de selecţie;
b) verificarea indeplinińi condiţUlor de participare Ia selecţie şi selecţia proiectelor sportive;
c) comunicarea publică a rezultatului selecţiei;
d) soluţionarea contestaţiulor.

Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, activităţile, costurile asociate
şi rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor lndicatori precişi, a căror alegere este justificată.

Orice persoaná juridică fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi nonprofit in domeniul
sportiv,menite să sprijine realizarea unor obiective de peďormanţă spodivă de interes public general, regional
sau Iocal are dreptul de a participa, in condiţillle prezentului ghid, la proceđura pentru atribuirea contractului
de finanţare nerambursabilă.

Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face in Iimita fonduńlor publlce alocate
programelor aprobate anual în bugetul autorităţii Iinanţatoare.

Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate ¶inanţârii nerambursabile,
procedurile de abibuire a contractelor de tinanţare nerambursabilă, contractele de fInanţare nerambursabilă
incheiate de autoritatea flnanţatoare cu beneliciarii, precum şi mpoadele de execuţie bugelară privind
flnanţările nerambursabile constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 54412001 privind
Iiberul acces Ia lnformaţflle de interes public.

I DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE SELECŢIE I

Anunţul public privind sesiunile de selecţie este comunicat pe site-uI autorităţii fInanţatoare,
precum si in presa scrisă şi audiovizuală, după caz, cu ceI puţin 30 de zile calendaristice inainte de data
Iimită pentru depunerea proiectelor sportlve.

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a verifica întrunirea de către solicitanţi a condiţiilor de
participare Ia selecţie.

Autoritatea finanţatoare poate cere solicltantului toate documentele pe care Ie consideră necesare
pentru verificarea respectării condiţiilor prevăzute Ia paragraful anterior

Selecţia proiectelor sportive se realizeazá de către o comisie constituită Ia nivelul autorităţii
Enanţatoare.

Comisflle de selecţie sunl alcătuite dintr-un număr impar de membri, după cum urmează;
a) reprezentanţi ai autorităţii flnanţatoare;
b) specialişti cu o experienţă in domeniul pentru care se organizează sesiunea de flnanţare.
Membrü comisiei de selecţie sunt numiţi prin decizie sau1 după caz, hotărârea autorităţii

fInanţatoare.
Selecţia constă în ierarhizarea proiectelor sporttve in funcţie de valoarea, importanţa sau

reprezentativitatea proiectului pentru domeniul sportiv respectiv, pe baza punctajului acordat de comisie.
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Solicitanţü au dreptul să formuleze contestaţü asupra modului de respectare a procedurii privind
organizarea şi desfăşurarea selecvei şi să Ie depună Ia sediul autorităţii finanţatoare in termen de maximum
3 ziIe Iucrătoare de Ia data aducerii Ia cunoştinţa acestora a rezultatului selecţiei.

Contestaţiile se soluţionează in termen de maximum 5 zile Iucrătoare de Ia data expirărH termenului
pentru depunerea contestaţülor.

In vederea soluţionăhi contestaţfllor depuse de candidaţi, Ia nivelul autorităţii se vor înfiinţa comisii
de soluţionare a contestaţHlor, In componenţa comisiei de soluţionare a contestaţülor nu pot fi numiţi membril
care au făcut parte din comisiile de selecţie.

Organizarea şl desfăşurarea acvităţfl comistilar de selecţie şi a celor de soluţionare a contestaţiilor,
precum şi conţinutul anunţului public se stabilesc prin dispoziţie a autorităţii executive.

I CRITERIILE ŞI CONDIŢIILE MINIMALE DE FINANŢARE I

Criterhle şi condiţflle minimale de finanţare a structurjlor sportive de drept public/privat sunt
următoarele:

a) să fie o structură sportivă recunoscută in condiţüle Iegii, avănd sediul in raza teritorial
administrativă a comunei Apahida, conform CertIficat de Inreglstrare Spońivă (CIS), sau organizatorul
evenimentului sportiv pentru care se solicită finanţare să aibă sediul pe raza Comunei Apahida;

b) să facă dovada afilierii Ia federaţia sportivă naţională de specialitate şifsau să facă dovada
participării Ia competiţiile pentw care este solicitată finanţarea;

c) să facă dovada depuneńi situaVei fInanciare la data de 31 decembrie anul precedent Ia organul
fiscal competent; - Bilanţ contabil vizat pe anul anterior,

d) să nu aibä obligaţii de plată Ia bugetul Iocal - Certificat flscal valabil Ia data deschlderll
ofertelor;

e) să nu aibă obligaţii de plată privind impozitele şI taxele către stat, precum şi contribuţdle către
asigurările sociale de stat; - CeWricat fîscal valabil Ia data deschlderii ofertelor

fl să nu se afle in Iitigiu cu Comuna Apahida, Primăria Comunei Apahida, Consiliul Local aI Comunei
Apahida sau cu Primarul Comunei Apahida, - Anexa nr. 1.3. Ia prezentul ghid,

g) să nu furnizeze informatii false in documentele care insoţesc cererea de finanţare şi în cererea de
finanţare; - Anexa nr. 1.3. Ia prezentul ghid,

h) să nu se afle in situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum şi a Íegii; - Statut1 Act Constitutiv, alte documente relevante — Anexa nr.
1.3. Ia prezentul ghid,

1) să patiicipe pe pamursul perioadei de flnanfare cu o contribuţie ünanciará de minimum 1O% din
valoama totală a flnanjăńi - urmând a face dovada contribuţiei prin documente acceptate de către finanţator.

j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizoivare sau de Iichidare ori să nu fie dizolvată sau Iichidată
in conformitate cu prevederile Iegale in vigoare - Anexa nr. 1.3. Ia prezentul ghid,

k) să depună cererea de finanţare completă in termenul slabilit de autoritatea Űnanţatoare,

Este exclus đintr-o procedură pentru atribuirea contracwlui de finanţare nerambursabilă, respecliv nu
este eligibil, solicitantul care se află in oricare dintre următoarele situaţü:

a) nu şi-a indeplinit obligaţdle de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat1 precum şi
către bugetul Iocal;

b) furnizează informaţii false in documentele prezentate;
c) a comis o gravă greşeală in materie profesională sau nu şi-a indeplinit obligaţiile asumate printr-un

alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura in care autoritatea flnanţatoare poate aduce ca dovadă
mIoace probante in acest sens;

d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de Iichidare ori se ală deja in stare de dizolvare sau
de lichidare, in conformitate cu prevederile Iegale in vigoare;

e) nu prezintă declaraţia privind flnanţările nerambursabile accesate.
Autoritatea Iinanţatoare are dreptul de a cere solicitanţilor prezentarea de documente care dovedesc

eligibilitatea precum şi documente editicatoare care sä đovedească o formă de inregistrare ca
4



persoană juridică sau de Tnregistrarelatestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, in
conformitate cu prevederile Iegale din România.

l SUMA DISPONIBILA l

Suma disponibilă pentru sprijinul financiar aI programelor sportive din Comuna Apahida, este
aprobată anual Tn bugetul Iocal, Ia cap.67.02. Cultura recreere.

I DEPUNEREA DOCUMENTATIEI I

Documentaţia de solicitare a finanţănl nerambursabile se Tntocmeşte intr-un exemplar, cuprinzénd trei
seturi (plicuri):

o PIicuI I purtând menţiunea scrisă pe eI ‚Cererea de finantare si pnexele pcesteia", cuprinđe:
- Cerere de ünantare . Anexa 1 Ia prezentul ghid de finanţare,
- Raport de activitate aI soliçitentului, Anexa 1,1 Ia prezentul ghid de flnanţare, intocmită

pentru anul anteńor.
- Declaratie de imDartialitate. Ąnexa nr. 1.2 - la prezentul ghid de finanţare,
- fleclaratie Anexa nr. 1.3 - Ia prezentul ghid de finanţare,

o Plicul II purtând menţiunea scrisă pe el rCriteriile şj conditflle mjnimale de flnantare", cuprinde
documentele enumerate Ia capitolul °Criterille si conditiile minimale de finantar&.

o PIicuI III purtând menţiunea scrisă pe el Acte doveditoare Dentru criteriile de evaluare",
cuprinde actele doveditoare a criteriilor de Ia capitolul cu aceeaşi denumlre. Documentele vor
fi aranjate pentru fiecare proiect sportiv in ordinea criteriilor enumerate.

Certiücatele fiscale eliberate de Direcţia Fiscală şi Administraţia Finanţelor Publice cererea de
finanţare cu anexele aferente se depun obligatoriu in original, iar restul documenlelor în cDpie Iegalizată
de un notar public sau ohginal.

CeIe trei plicuri se includ intr-un alt plic inchis, care se depune Ia Registratura Primadei Apahida

Solicitare finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive, pentru anul 2014,

Numele şi adresa completă a solicitantului

FormuIaruI de so!icitare a ünan ţării se poate obţine de pe site-uI Primărieî Comvnei Apahîda



CRITERII DE SELECŢIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE

NERAMBURSABILĂ

1. CriterII de atribulre pentru cluburi

Toate cererile selecţionate in urma trierü sunt supuse evaluării.
Criteriu Punctaj

1. NIveIuI compeUtiei 25

25
international

20
nahonal

15
reqional

1o
judeiean

5
Ioca

15
2. Notońehte sI tradite

10
ReprezentatMtatea stwcturii sportive pentru comunitatea Iocala

5
Traditia

40
3. Capacitatea structurii sportive

a) Valoarea contributiei proprii minim 10%, Se acorda punctaj
maxim candidaului care are valoarea cea mai mare a
cotînantarji. Pentru ceilalti candidati punctajul se stabileste
prin algoritmul:

Punctaj = vaioarea contńbutiei nrophi (%) x25 30
valoarea_contribuiei_maxime_(%)

10
c)__Expeńcnta_in_derularca proiecteior

4. Functionarea in cndrul strueturii sportive ii grupelor de 20
copii_si_juniori

TOTAL 100

11. CrIterIi de atribulre pentru evenimenteie sportive de mare amploare organizate:

Nr. Criteriu Punctaj
crt 25 ‘15 1O 5
1. Număwl de participanţi Ia acţiunea I competiţla spodivă ? 100 50 ? 20 ? 10

crganizată
2. Importanţa competiţiei sportive organizate de sollcitant in anul CM CE CI CN

precedent
3 Număr compebţii interne organizate de solicitant In anul 5 ? 4 ? 3 ? 1

precedent
4 Număr compebţil intemaţionale organizate de sollcitant in anul ? 4 3 ? 2 ? 1

precedent

TOTAL 100
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CE — Campionat European ( fotbaL taekwando, box baschet, tenls de masa sl camv l
CI - competiţil internaţionale pe ramuri de sport fotbaL taekwpndo. hox baschet. tenls de masa $1 camD)
CN — Campionat Naţional ( fotbal, taekwando. box. baschet, tenlş de masa sl camp l

Criteriile pe baza cărora se atribuie contractul nu pot fÉ schimbate pe tcată durata de aplicare a
procedurii de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă şi trebuie prezentate acte doveditoare.

Nr. Criteriu Puncta
cd. 25 15 ir s

1. Importanţa compeliţiei Ia care este califîcat spodivul i5 CM čr Cupa
mondială

2. Număr de competiţií intemaUonale (etape) Ia care a participat 1O 7 5 3
sportivul I sportivii in anul precedent

3. Rezultate obţinute in compebţii Intemaţionale (etape) )a care a 1Q 7 5 3
participat sportivui I spodivii in anul precedent Iocurile I — V

JO CM CE Cupa
4. CbiecUvele propuse pentru anul 2012 calificări Ia mondială

JO — Jocuri Olimpice,
CM — Campionat Mondial,
CE — Campionat European

ACTE DOVEDITQARE NECESARE PENTRU CRITERII DE EVALUARE

1. Criterii de atrlbulre pentru cluburl

Crlterlu Act doveditor
Criteriul 1 Adresă din partea federaţiei de specialitate sau alt

document prin care se atestă afilierea si
. participarea in competiţiile spcrtive oflciale.

a) Raportul competitiet sau alt document care sa
ateste rezultatul si performanla obtinuta

b) Document din care sa rezulte anul infiintarii
Criteriul 2 structurii sportive

a) Angajament privind valoarea de cofinantare a
proieclului

. b) Document din care sa rezulte numawl proiectelor
Cnteriul 3 accesate

)ocument din care sa rezulte functionarea in cadrul
twcturii sportive a grupelor de copii si juniori

Cňteriul 4

111. CrIterIl de atrlbuire pentru susţinerea participării spodivilor Iegilimaţi Ia cluburile din comuna Apahida Ia
mańle competiţii sportive intemaţionale Ia spcrtuńle individuale
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11. CrIterII de atribulre pentru evenimentele sportive de mare amploare organizate in Comuna Apahrda:

Crlteriu Act doveditor
Numărul de particlpanţi ce vor participa Ia acţiunea I competiţia Adresa clubului solicitant din
sportivă organizată care să reiasă numärul

estimat de padicipanţi.
Importanţa competiţiei sportive organizate de solicltant in anul Raportul de competiţie sau
preceđent alt document specific atestat

de un for superior
competent.

Număr de competiţii interne organizate de solicitant in anul Raportul de competiţie sau
precedent alt đocument specifIc atestat

de un ťor superior
competent.

Număr de competiţii intemaţionale organIzate đe solicitant în anul Raportul de competiţie sau
precedent alt document specitic atestat

de un for superior
competent.

111. Criterll de atrlbuire pentru susţinerea parüclpării spodivilor Iegitimaţi Ia cluburile din Comuna Apahlda la
competiţiile sportive internaţionale la sportuńle individuale

CriterIu Act doveditor
lmpodanţa competiei Ia care este calificat sportivul Calendarul competiţional

internaţional
Număr de competiţii internaţionale (etape) Ia care a participat Dovada I documentul
sportivul I sportivü in anul precedent Tnscrierii in competiţia Ia

care a particIpat
Rezultate obţinute in competiţii internaţionale (etape) Ia care a Clasamentul oficial Ia
participat sportivul ě sportivii in anul precedent Iocurile I — V fiecare competiţie Ia care

a participat
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Obiectivele propuse pentru anul 2014 Adresa din partea
clubulul solicitant din
care sa reiasă obiectivele
trasate.

j ELABORAREA, PREZENTAREÂ ŞI EVALUAREA PROPUNERII DE PROIECT I

Solicitantul are obligaţia đe a elabora propunerea de proiect, în conformitate cu prevederile
documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea proiectului.

Propunerea financiară se elaborează in aşa fel incăt să asigure furnizarea tuturor informaţiilor
necesare in vederea evaluării financiare.

Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie
să fIe semnată pe propria răspundere, de către reprezentantul Iegal al solicitantului. Bugetul rămăne ferm pe
toată durata de indeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă.

Pe parcursul anului tĺnanciar, funcţie de desfăşurarea activităţii fietăwi sport in parte: calificári,
participäri sau promovări în etape superioare competiţionale sau padicipări şi organizare de competiţii
sportive care au primit aprobare de organizare in timpul desfăşurării conlractului, pe baza unei note
justificaüve, bugetul aprobat stwcturii sportive poate fi modificat in limita a 20% I trimestw.

Crlteriul de acordare a finanţărli este punctajul total cel maI mare al proiectulul.
Desemnarea proiectelor cáşfigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, in Iimita

bugetuIuaprobat.
n cazul in care două sau mai multe prolecte se situează pe primul loc cu acelaşi număr de puncte1

suma alocată pentru categoria respectivă se ímparte in mod egal.

I FORME DE COMUNICARE l
Orice comunicare1 solicitare. informare, notificare şi altele asemenea prevăzule in prezentul ghid

trebuie să se transmită sub formă de document scris.
Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmlterü şi al pňmihi.
Orice document sciis trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă primirea.

Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:
a) scdsoare prin poştă cu conflrmare de primire
b) electronică prin email

In cazul in care documentele scrise se tmnsmit in formă electronicä, acestora Ie sunt apllcabile
prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel incât să indeplinească condiţiile de probă şi de
validitate ale unui act juridic.

Autoritatea finanţatoare are obligajia de a nu face nici o discriminare între solicitanţi din punctul de
vedere al formei in care aceştia transmít sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.

I CHELTUIELI ELIGIBILE: l

Categoriile de cheltuieli şi cuantumul acestora pentru activităţile spoflive ce vor fi decontate din
fonduri nerambursabile sunt:

1. ChpltuieIl de transport
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Transportul participanţilor Ia acţiunile sportive organizate in ţară, in altă Iocalitate dec& cea in care işi
au domiciliul sau sunt cazaţi pentru acţiunile de pregătire sportivă, se poate efectua, 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 in cazul
călătońilor 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 in comun;
d) cu mijloace de transport auto inchiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea;
e) cu avionul, clasa economică;

cu navele de călători, după tariful claseI 1;
g) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile Iegü.

Pentru deplasarea participanţilor Ia acţiunile sportive organizate in străinătate1 clubul poale efectua
cheltuieli privind transportul acestora, astfel:

a) cu avionul, la clasa economică;
b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;
c) cu mijloace đe transport auto inchiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare:
d) cu autoturismul prcprietate personală, in condiţiile Iegü;
e) cu navele de călători, după tariful clasei 1.

La acţiunile sportive organizate in ţară şI in 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 drumudle publice, prevăzute de dispoziţüle Iegale in vigoare
e) costul tichetelor pentru rezervarea Iocurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele

percepute de agenţiile de voiaj;
1) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament spodiv, aparatură

međicală şi altele asemenea
La acţiunile sportive interne şI internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind:

a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, aI medicamentelor şi aparaturH medicale necesare
sportivilor şi personaiului tehnic pentru efectuarea pregătirii şilsau participădi Ia competiţia sportivă;

b) transportul documentaţlilor, al altor materiale necesare indeplinirii acţiunli;
c) transportul pe destinaţia dus-intors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare.

Pentru spodivH străini se pot deconta cheltulellle de transport de la domiciliu Ia sediul clubulul sportiv şi
retur, dacă conlractul sportlv prevede acest Iucw.

2. ChęItuIeIi de cazare

( ‘ Cazarea padicipanţilor Ia acţiunile de pregătire sportivă organizate in ţară şi Ia competiţiile sportive
interne se poate face1 după caz:

a) in unităţile de cazare proprfl;
b) in cămine şcolare sau studenţeşti;
c) in Iocuinţe inchiriate, in condiţüle legü;
d) in moteluri, campinguri sau in hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv.

Pentru sportivii străini se pot deconta cheltuielile cu utilităţiileQncălzire, iluminai, apa — canal,
abonament W), dacă contractul spođiv prevede acest Iucru.

Cazarea participanţilor la competiţhle sportive şi Ia alte acţiuni sportive internaţlonale organizate in
ţară se poate face in hoteluri până Ia categoria 3 stele inclusiv, Tn funcţie de niveluL importanţa şilsau
regulamentul competiţiei, după caz.

La acţiunile sportive organizate in străinătate cazarea padicipanţilor se face, după caz:
a) in hotelurile in care au Ioc acţiunile sportive, Ia tarifele practicate de acestea, pe baza comunicăhi

primite din partea organizatorilor;
b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea in plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile

Iegale in vigoare privind deplasarea personalului romăn in străinătate.
ln cheltuielile de cazare se includ, pe Iăngă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe pan Iocal,

precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus in tarif.
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3.Cheltuięli de masă

Cheltuielile zilnice de masă pentru acţIunile sportive crganizate in ţară se diferenţiază pe categoriI de
acţiuni, după cum urmează:

IeiIzi -

Acţiunea Limite maximeipersoană
a) Competiţfl sportive inteme:
- de nivel judeţean până Ia 36
- de nivel zonal sau interjudeţean pănă la 45
- de nivel naţional până Ia 55

b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate in ţară organizate şi/sau finanţate de clubuńle sportive pánă
Ia 55 Ieiřzi /persoana

c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate in Apahlda, organizate şi/sau
finanţate de club: pănă la 55 Ieilzilpersoana

La incheierea competiţülor sportive şi a altor acţiuni sportIve intemaţionale desfăşurate in ţară se poate
organiza şi finanţa o masă oflcialä cu sportivü, antrenorü, arbitrii şi oficialü participanţi, precum şI cu alte
persoane care au contribuit Ia organizarea acţiunii1 in limita sumei de 70 ieI de persoană. n această situaţie,

r suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz1 nu se mai foloseşte. !n cadrul meselor
‘ oticiale se pot deconta şI băuturi alcoolice.

La competlţllle sportive organizale in ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare in sumă
de pánă Ia 5 Ieifpersoană/joc sau reuniune.

La acţiunile de pregătire spodivă şi la competiÇiile sportive sunt interzlse includerea şi decontarea in
cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

La acţiunile sportive organizale in străinătale se pot efectua cheltuiell zllnice de masă pentru participanţi
până Ia nivelul dlurnei in valută prevăzute de dispoziţiile Iegale in materie pentru fiecare ţară in care are Ioc
deplasarea.

Perioada pentru care se acordă diuma în valutä se determină in condiţiile HG, nr. 518/1995 privind unele
drepturi şI obligaţfl ale personalului român trimis in străinătate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar1 actualizată.

Cheltuielile zilnice de masă prevăzute in prezentul articol reprezintă Iimite maxime.

4.Ch&tulęIl Drlvind nlata prbltrlior, medicilpr şI a aitor perspane

Piala arbitrilor, medicilor şI a altor persoane care oficiază la competiţie, se va face in funcţie de
regulamentele proprii ale fiecărei federaţii sportive naţionale, în baza Legii nr.69 /2000, după aprobarea

C acestora de către conducătorul clubului sportiv.
La competiţiile sportive intemaţionale organizate de călre clubul sporfiv, plata arbitrilor, medldlor şi a

altor persoane care oficiază la competiţie, se va face in funcţie de regulamentele federaţiilor sportive
internaţionale de specialitate.

In cazul in care arbitrH participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locui de seMre a mesei
din cauza programulul de desf&şurare a acesteia, ei pot bęneflcia de acordarea alocaţiei de masă in
numerar, cu incadrarea in Iimitele prevăzute de prezenteie norme, lmpozitată in conformitate cu prevederile
legale.

6.Cheltulell nentru achlziţlpnarep de materlale şI echlvamęnt sportiv

Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi
materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare, după caz, in Iimita
fandurilor prevăzute in buget.
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Cheltuielile pentru reaíizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel:
a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatoml competiţiei, potńvit regulamentulul

acesteia;
b) cheltuielile de participare, cum ar Iî cheltuielile de cazare, masă1 transport, taxa de participare şi

altele asemenea, de către clubudle sportive sau asociaţiile sportive fáră personalitate juńdică, după caz,
pentru spodivü proprii înscdşi Ia competiţia respectivă, precum şi pentru ceiialţi membri ai delegaţiei sportive.

Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentul ghid se realizează potrivit normelor privind
finanţele publice.

Cheltuielile eligibile vor putea li plătite in baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai in
măsura in care sunt justiflcate şi oportune şi au fost contractate in perioada executădi contractului.

Se penalizează cu 20% din valoarea finanţării structurile sportive care nu promovează imaginea
Comunei Apahida prin expunerea siglel sau insemnelor Comunei Apahida pe: afişe, pliante, macheteie
ziarelor, panouri publicltare, panoud pentru intervluri, bannere la marginea terenului şi pe echipamentele
sportive.

In vederea inaintării Ia plată a documentaţiei, structura sportivă este obligată să prezinte:
- Centralizator, cu privIre Ia cheltuielile efectuate Ia activitatelacQune.
- In cazul in care se solicită decontarea sumelor pentru mai multe activităţiiacţiuni, documentele

doveditoare vor fi grupate pentru fiecare activitatelacţiune in parte.
- Copie după documentul oficial aI programulul competiţional, invitaţie la turneele din străInătate şi cele

naţionale.
- Copie după toate factuńle fiscale, sau alte documente justificative de plată vizate cu menţlunea' Bun

de pIată.
- Documentele dovedltoare, emise in străinătate, vor fi traduse, iar sumele vor fi convertite in Iei Ia

valońle de schimb din perioada desfăşurărü acţiuniuactMtäţü.
Pentru toate achiziţhle din fonduri nerambursabile se vor aplica prevederile OUG 3412006 cu

modiflcările şi campletădle ulterioare.
- Toate documentele prezentate spre decontare vor fi semnate şi ştampilate cu menţiunea

“IN CONFORMITATE CU ORIGINAĹUĹ".
În cazul in care structuńle sportive nu respectă prevederile prezentului ghid instituţia finanţatoare are

dreplul de a solicila restituirea sumelor acordate.
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. 1NCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE

La încheierea contractului de finanţare nerambursabilă, beneflciarul este obligat să semneze o
declaraţie de imparţialitale aI cărei conţinut este prevăzut in Anexa nr. 1.2. Ia prezentul ghid.

Autoritatea finanţatoare şi beneficiawl pot stabili in contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile
către beneflciar să se facä in tranşe, în avans, în raport cu faza de execuţie a proiectului şi cu cheltuielile
aferente, in funcţie de evaluarea posibilelor riscuri flnanciare, de durata şi evoluţia in timp a activităţii
finanţate od de costurile interne de organizare şi funcţIonare ale beneciaruIui.

Beneficlarul poate solicita autorităţii finanţatoare eliberarea plăţilor de maxim două ori pe Iună,

Autoritatea finanţatoare nu va etlbera beneficiarului ultima tranşă a ĺinanţărü nerambursabile mai
inainte de validarea raportului final de acüvilate însoţită de Anexa indicatori de evaluare realizaţi comparativ
cu cei prognozaţi ca anexă Ia contract

Validarea se va face în termen de ceI mult 30 de zile de Ia depunerea de către beneficiar a raportului
final de activitate şi a raportului financiar.

Autoritatea finpntatoare işi rezervă drępWl de a face veriflçăd atât in Dedoada dewlădi contractului de
flnantare nerambursabilá, cât si ulterior validärii cetor două raooarte, in scooul comDjeţării dosawlui flnanţădi
nerambursabjlę, dar nu mpi târziu de 3 Iuni de Ia exDiraręa tęrmenului Drevăzut mai sus.

Atunci cănd, pentw indeplinlrea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achlziţioneazä, din fonduri
publice nerambursabile, produse, Iucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de OUG
nr.34/2006, cu modificările şi completările ulteńoare.

Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curţü de
Contud de a exercita controlul financiar asupra dewlării activităţii nonprofit finanţate din fondudle publice.

Modificarea prcgramului de acţiunií activităţi sportive1 respectiv a bugetului conduce Ia semnarea unui
act adiţional aI contractului de §nanţare, insoţit de anexele aferente.

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunţ de participare atunci când este necesară achiziţionarea unor servicii suplimentareiadiţionale, care
nu au fost incluse in contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare
pentru ?ndeplinirea contractuluI in cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţü:

- atdbuirea să fIe făcută contractantului iniţial;
- servicIe supIimentareIadionale nu pot 11, din punct de vedere tehnic şi ecanomic, separate de

contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile
de contractul iniţial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

- valoarea cumulată a contractelor care vor fi atdbuite şi a actelor adiţionale care vor fi incheiate
% : pentru Iucrări şilsau servicii suplimentare od adiţionale nu depăşeşte 20% dIn valoarea conlractului iniţial;

Modelul contractului cadru privInd flnanţarea acţiunilor sportive, se regăseşte in Anexa nr2 Ia
prezentul ghid.

Modelul detalierea acţiunilor I activităţilor din cadwl prolectului, anexa Ia contractul cadru se
regăseşte in anexa nr. 2.1,

Modelul bugetului acţiunii activităţilor din cadrul proiectului, anexa Ia contractul cadru se regăseşte
in anexa nr. 2.2.

Modelul privind scopul, obiectivele şi inđicatorii de evaluare ai proiectului, anexa Ia conlractul cadru
se regăseşte in anexa nr. 2.3.

Prezentul Ghid se completează cu normele Iegale in materie.

13



j SANCŢIUNI

Contracte)e de finanţare pot fi rezfliate de plin drept, fără somaţie, punere in intărziere sau judecata
(pact comisoriu de gradul IV).

n cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul űnanţăńi
este obligat ca in termen de 15 zile calendaristice, să retumeze ordonatowlul pdncipal de credîte sumeie
primite, cu care se reintregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finanţării altor programe şi proiecte
de interes public.

Pentru sumele restituile ca urmare a rezilierü contractului beneficiahi finanţării datorează dobănzi şi
penalitäţi de intárziere, conform Iegislaţlei privInd colectarea creanţelor bugetare, care se constituie in
venituri ale bugetului local.

Nerespectarea termenelor şi a prevedeńlor din contract duce Ia pierderea tranşelor ulterioare, precum
şi Ia interzicerea partidpării pentru obţinerea finanţării pe viitor.

Anexe Ia ghidul de finanţare:

Anexa nr. 1 — Cerere de finanţare cadw, cu anexele:
- anexa nr. 1.1 — Raport de activitate pentru anul anterior pt, care se solidtă finanţarea - fărä

model,
- anexa nr. 1.2 - Declaraţie de imparţialitate.
- anexa nr. 1.3 — Declaraţie.

Anexa nr. 2 - Contract cadru cu anexele:
- anexa nr. 2.1. - Privind acţiunile din cadrul proiectulul.
- anexa nr. 2.2. - Privind bugetul din cadwl proiectului.
- anexa nr 2.3. - Privind scopul, obiectivele, indicatcdi de evaluare din cadrul proiectului

Anexa nr. 3 — Raportări intermediare pentru acţiuni sportlve/pregătire sportivă cu anexele:
- anexa nr. 3.1. — Raportări intermediare pentru competiţii sportive desfăşurate în comuna

Apahida
- anexa nr. 3.2. - Rapodări intermediare pentru competiţii sportive desfăşurate in deplasare.

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

c.j. DAVID ALEXANDRU
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ANEXA i
Structura spartivă.
Nr din

CERERE DE FINANTARE-CAORU

A. Date privind structura sportivä
1. Denumirea structurii sportive
2. Adresa
3. CertifIcat de identitate sportivă nr
4. Cont nr deschis Ia
5. Cod flscal
6. Alte date de identifcare:
Telefon Fax
E-mail Web
7. Echipa responsabilă de đerularea prcieclului (numełe şi prenumele, funcfl in cadwi structuńi

sportive, telefon)
7,1. Coordonator
7.2. Responsabil financiar
7.3. Responsabil cu probleme lehnlce
7.4. AIţi membd, după caz

8. Date privind proiectii
1. Denumirea prciectului
2. Sccpul
3. Obiective spedfîce
4. ActvităţUacţiuni dIn vadrul prclectului
5. Perioada de derularelacţiune/acüvltale
6. Locul de desfäşurarelacţiun&activitate
7. Participanţi (număwl şi stwcturaacţiun&acUvitate
8. Costurile estimate aie proiectului (se va detalla pe acţiunilactivilăţi.

flnanţare). conform tabelului de mai jos:

Nr. Programui, proiectul, acţiune&acUvitatea, Valoarea din care
Crt. categońule de cheltuieli) totală suma Venituri

solicitată din proprii ale
fonduri structurii
publlce spodive

1. 1. Programul
total

1.Proiectul
1.1. Acţiunea/acuvitatea

total
din care

(se detaliazä pe calegodi de cheltuieli)
1.2. Acţiunealactivitatea
totai
din care

categoiii de cheltuieli şi surse de

-lei'RON)—
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C, Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate in realizarea acţiunilorlacuvităţilor din
cadrul proiectului

1. Resurse umane
1.1. Număr de personal saiahat - total

din care antrenori (pentru clubudle sportive)
1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive) aflhiate
13, Număr de sportivi iegiümaţi

2. Resurse flnanciare
2.1. Venituri proprii reahzate in anul precedent - total Iei (RON),

din care:

- donaţii, sponsońzări Iei (RON)
- venIturi din activităţi economice (inchirieri, prestări de seMcä, reclamă, publicitate etc.)

Ç
.

(RON)
- cotizaţii, Iaxe, penalităţi .etc lei (RON)

- alte venituri
2.2. Venituri proprii estimale a se realiza in anul curent - iotal Iei (RON),

din care:
- donaţii, sponsońzări Iei (RON)
- venituri din activităţi economice (preslări de servlcii, inchirieri, reclamă, publicitate eic.) $ei

(RON)
- cotizaţii, taxe, penalităţi etc Iei (RON)

- alte venituri

D, La prezenta cerere de finanţare se anexează in mod obligatońu următoarele documente:
1. raport de acüvitate, — anexa nr.1.1;
2. declaraţia de imparţialitate, in conformitate cu anexa Ia Legea nr. 35012005 — anexa nr.1 .2;
3. declaraţie — anexa nr.1 .3.
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ANEXA 1.2. — Ia cererea de finanţare

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care il impiedică pe beneficiar În orice moment să acţioneze
in conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia in care executarea obiectivă şi
imparţială a funcţiiior oricărei persoane implicate in implementarea proiectului poate Ii compromisă din
motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o aită persoană.

Subsemnatul, ca persoană fĺzică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţieI solicitante in
ceea ce priveşte implementarea prolectului, mă oblig să iau Ioate măsurile preventive necesare pentru a
evita orice confiict de lnterese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea1 mä oblig să informez
autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numeie şi prenumele:

Funcţia:

Semnătura şi ştanipila:
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ANEXA 1.3. — Ia cererea de tinanţare

DECLARAŢJE

Subsemnaţii reprezentanţi Iegali ai structurii sportive
dedarăm pe propria răspundere, cunoscănd prevedeńle art. 326 din Codul penal cu privire Ia falsul in
declaraţh, că structura sporlivă pe care o reprezentăm indeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 13012006 privind finanjarea nerambursabilă din fonduri
publice a proiecteior clubuńlor sportive de drept privat şi ale asociaţülor pe ramură de sport judeţene şi ale
municipiului Bucureşti. respectiv:

a) este structură sportivă recunoscută in condiţflle legii;
b) a publicat, in extras, raportul de activitate şi situaţia financlarä pe anul în Monitorul Oficial aI

României, Partea a IV-a, nr a înregistrat raportul de activitate in Registrul naţional aI persoanelor
juridice fără scop patrimonial sub nr

c) nu are obligaţii de plată exlglbile şI nu este in Iitigiu cu instituţia flnanţatoare;
d) nu are obligaţii de piată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către

C asigurările sociale de stat;
Ç e) informaţüle furnizate instituţiei finanţatoare in vederea ohţinerü flnanţării sunt veriđice;

f) nu se află in siluaţia de nerespectare a dispoziţiitor statutare, a actelor constitutive şi a regulamenteior
proprfl;

g) se obligă să partIcipe cu o conúibuţie flnandară đe minimum 1Q% din valoarea totală a flnanţáńi;
h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de Iichidare şi nu se află in stare de dizolvare ori de

llchidare, in conformitate cu prevederiie Iegale in vigoare;
i) nu beneficiază de un alt contract de fInanţare din fonduri publice pentru aceIaşi proiect de Ia aceeaşi

autoritate finanţatoare in cursul anului fiscal curent

Data
Reprezentanţi Iegali:

(numele, prenumele, funcţia,
semnătura şi ştampila structurh spodive)
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ANEXA 2

CONTRACT - CADRU
privind fInanţarea acţiunilorIactivităIor din cadrul programului)

in anul

) Se va menţiona programul in cadrul căruia se regăsesc acţiunilelactivităţile finanţate.

CAP. I
Părţile

Instituţia flnanţatoare: Comuna Apahida Jud CIuj, codul fiscal:4485243, cont
R079TREZ13124670259XXXXX, deschis Ia Trezoreria CIuj, reprezentată prin
PRIMAR Grigore FaU denumită in continuare instituţia flnanţatoare, şI

süudura sperIiv cu sediul in localitatea str nr
judeţullsectorul telefon cont đesdła ‚Certiflcat de
identitate sportivă nr reprezentată prin şi denumită in continuare
structură sportivă.

in baza dispoziçiilor LepH nr 35012005 privinđ regimul flnanţărilor nerambursabile din Éonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, ale Lęglj eduçatiei fjziçe şi sportulyi nr. 6912000, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 88412001 privind aprobarea
Regulamentului de punere rn aplicare a dispoziţiilor LegIi educatlei fizice si soortulul nr. 69/2000 şi ale
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţlonale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din
fonduri publice a prciectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene
au convenit incheierea prezentului contract.

CAP. II

Obiectul şi valoarea contractului

ART. 1

Obiectul prezentutui contract il constituie finanţarea proiectului, respectiv a acţiunilor/acuvităţiior din
cadrul programului sportiv prevăzule in anexa nr. 1.

ART. 2
Instituţia finanţatoare repartizează stwcturii sportive suma de Iei (RON) pentru finanţarea

Ç D acţiunilorlactivităţilor prevăzute Ia art. 1.

CAP. III
Durata contractului

ART. 3
Prezentul contract intră in vigoare Ia data semnării Iui de către părţi şi este valabil până la data de

CAP. IV
Drepturile şi obligaĘiile părţilor

ART. 4
Strucwra spodivă are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să utilizeze suma prevăzută Ia art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aíerente

acţiunilorlactivităţilor prevăzute in anexa nr 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract in anexa nr. 2 şi in
conformitate cu dispoziţiile Iegale in vigoare;
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b) să realizeze acţiunil&activităţile prevăzute Ia art. 1 obiectivele şi indicatorii prevăzuţi in anexa nr. 2.3;
c) să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare in cadrul acţiunilor/activităţilor hnanţale n

modalităţile convenite intre părţi;
d) să permită persoanelor deiegate de instituţia flnanţatoare să efectueze controlul privind modul de

utilizarea fondurilor prevăzute Ia art. 2;
e) să contribuie cu minimum 1O% din valoarea totală de finanţarea programului;
f) să intocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, in termen de 15 zile caiendaristice de ia data

incheierü acţiunilorlactivităţilor, următoarele documente;
• raport privind realizarea obiectivuiuilobiectiveior, după caz, şi a inđicatorilor prevăzuţl in contract;
• raport financiar insoţit de documentele justificative de cheltuieli;
g) să restituie, in situaţia nerespectării dispoziţiilor Iegale şi a prevederiior prezentului contract, în termen

de 15 zile de Ia data comunicărü somaţiei đe plată din partea organului de control, sumele prlmlte, precum
şI penalităţiie aferente acestora, calculate potrivit dlspoziţlilor Iegale in vigoare;

h) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propńu, precum şi statutul şi reguiamentele
federaţiei sportive naţinnale Ia care esle af,Iiată;

i) să promoveze spirilul de fair-play, să intreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea
violenţei şi dopajului in cadrul acţlunilor finanţate potrivit prezentului contract.

ART. 5
instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obiigaţii:
a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de

respectare a dispoziţiilor Iegale;
b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfei:
• în avans din valoarea contractuluifacţiunülactivltăţii, după caz;
• în termen de 15 de zile caiendaristice de Ia prezentarea documentelor prevăzute Ia art. 4 iit. Ü;
c) in cazul in care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, Instituţia finanţatoare are

dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şI sistarea virărü sau diminuarea sumei repartizate,
după caz.

CAP. V
Răspunderea contractuaiă

ART. 6
(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţHior asumate prin prezentul

contract, partea in cuipă răspunde in condiţiile prezentului contract şI ale dispoziţülor Iegale in vigoare.
(2) Pentru nedepunerea in termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute Ia art. 4

iit. 0. instituţiile finanţatoare au dreptui să perceapă penalităţi de intárziere đe Q,1% pentru fiecare zi de

r intárziere, calculate Ia valoarea avansului acordat sau ia suma datorată, dupä cai

Ç ..
ART. 7
Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, in condiţiile IegH.

CAP. VI
Litigh

ART. 8
Divergenţeie care pot apărea intre părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectui unei

concilieri pe caie amiabilă, In situaţia in care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa
instanţei de judecată competente, Tn condiţiile Iegii.

CAP. VII
Dispoziţü finaie

ARt 9
Regimul đe gestionare a sumelor repadizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se realizează

in condiţiile Iegii. Angajarea, Iichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor eťectuate de structura sportivă in
baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţeie pubiice.
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ARĽ 1O
Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru păli şi se constituie in norme cu caracter

tehnic, financiar şi administrativ.
ART. 1l
Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni viitoare şi se

consemnează intr-un act adiţional.
ART. 12
Anexele nr. 1 2 şi 2.3. fac parte integrantă din prezentul contract.
ART. 13
Prezentul contract se incheie in 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia finanţatoare şi

un exemplar pentru structura sportivă.

lnstituţia finanţatoare Structura sportivă

Conducătorul instituţiel, (reprezentanţi legali)

Compartimentul financiar-contabll

Compartimentul de specialitate

Comparbmentul juridíc
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ANEXA 2.1 Ia contractul-cadru

Structura spođivâ

Acţlunileiactivităţile din cadrul
proiectului
programul

c

Nr. Denumirea Locul de Perioada Nr. de Costul acţiunii AIte
crt. acţiunhiĺ desfăşurare acţiunii participanţi -Iei (RON)- menţiuni

activităţii

Reprezentanţi Iegali;

(numele, prenumele, funcţia,
semnătura şi ştampila structurii sportive)
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ANEXA 2.2 Ia contractul-cadw

Structura sportivă

Bugetul acţiuniVactivítăţli din cadrul
proiectuui
programul

Acţiunea/activitatea Total
din care:

a)
b)

[a), b) categorii de cheltuieli;
đe exemplu: cazare: 10 persoane x 50 Iei (RON) x 5
zile
alocaţie de masă: 1O persoane x 30 lei (RON)
x 6 zile]

Reprezentanţi Iegaii:

(numele, prenumele, funcţia,
semnătura şi ştampila structurü sportive)

1.

Nr. AcţiuneWacűvitatea, calegoriile de cheltuieľi Valoarea din care
Cd. tolală din tonduri din

publice Veniturile
proprii ale
stwcturü
sportive

- Iei (RON)

2. Acţiunealactivitatea Totat
din care:

a)
b)

TOTAL:

C
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ANEXA 2.3 Ia contracţul-cadnj

Structura sportivă

Scoput cbiectivele şl indlcaloril de evaluare
ai proieciului
din cadwl programului

A. Scopul:

B Obievtive: - obiecUvul general

- obiective speviflct

C. Indlcatori
C1. Indicatari đe efIcienţă (denumire, unitate de măsură):
a)
b) -

C2. Indkatori flzici (denumire, unitate de măsurá):
a)
b)

C3. Indlcatori de rezultat (denumire, unitate de măsură);
a)
b)

Reprezentanţi IegaIi:

r
(numele, prenumele, funcţia,

semnătura şi ştampila structurii spodive)
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ANEXA 3.

RAPORTĂRI INTERMEDIARE acţiuni spońivelpregâtire sportivă
Contract nr. din

_______________

Denumirea cDmpletă şi datele de idenUflcare a stwctuhi spodise;
Data inaintării raportului

____________________

Secţia Sportvă

___________________________

Luna

1. Raport de actIvItate sporűvä (raport narativ):

o Seniori Juniod:

Se ataşează copie după documentul original ai angajamentuiui Iegal, state de plată, etc.

Reprezentant tchnlc:

Verificat

Reprezentanţi Iegali struciură spodivă:
(nume - prenume, semnătură, ştampila)

Nr.
cr1.

Categorii de cheltuieli

IL Raport financiar — se vor aneca in copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate
fiscale, bonuri, etcj, prezent%idu-se şi un centralizator, după modelul de mai jos:

Valoare Clei
ľUľAL Finanţare Veniturí

nerambursabiia oroorü

(facturi, chitanţe

Nr, şi seria
documentului
justificativ

Observaţli

c

1 servicii de masă
2 allmentaţie de efort
3 servicii de cazare
4 medicamente şI mateńale

sanItare
5 vitamine şi susţinătoare

de efort
aslgurare servicii
medicale

7 asigumre pentru
accidente

O refacere după efort -

masaj
•T materiale şi echipament

sportiv
1O salarii
11 indemnizaíi sportive
IY contravaloare taxe de

transfewri sportivi, vize
anuaie, lnscriere
competiţii

13 alte cheltuíeli, contorm
Ghidului de Finanţare

14 TOTAL cheltuieli
15 BUGET alocat, conform

anexei 22 Ia contract
1W Disponibil = ránd 15 -

rănd 14
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ANEXA 3.1.
RAPORTĂRI INTERMEDIARE pentru competlţll sportive organizate

Contract nr din

_______________

Denumirea completă şi datele de identiflcare a structurd sportlve:

_________________________

Data inaintărü raportului

___________________

Secţia Sportivă

___________________________

L Raport de actlvltate sportivá (raport narativ)

Denumirea acţiunii

___________________________

c Seniori Junioh:
Denumirea activităţü____________________
Data şi Iocul de desfäşurare

____________

Număwl componenţilor delegaţiei
sportive care au paMicpat_______

Rezultatele obţinute

__________________

Apreăerea rezultatului: foarte slab,
Mediatizarea acţiunii: slab, bun,
Aite aprecieri

____________________

— Promovarea imaginii finanţatowlui_

siab, bun, ťoarte bun, excelent
foarte bun

11. Raport tlnanciar — se vor anexa in copie documentele jusUficative pentru cheltuielile e(ectuate (factuń, chitanţe
fiscale, bonuri, etcj, prezentându-se şi un centralizator, după mođelul đe mai jos:

1ą7 Categorii de cheltuieli Valoare (Iei) Nr, şi seria Observaţii
cr1, TOTAL Finanţare Venituri documenlului justifi

nerambursabila proprii
1 arbilri-inđemnlzaţie de

arbitraj, transport, masa,
cazare

2 servicii medicale -

ambulanţă, medic. etc
3 servicb pază
4 servicii sonoňzare
5 bpărire bilete intrare, aLte

cheltuieli Iegate de Dilete
6 inchihere baze sportive
7 contravaloare hăuturi

răcońtoare
8 premW sportive
9 protocol
1O băuturi răcoritoare
11 operator video

7T alte cheltuieli, conform
Ghidului de Finanţare

13 TOTAL CHELTUIELI
IT BUGET alocat, conform

anexei 2.2 Ia contract
15 Disponibil = rând 14 - rând

13

Se ataşează copie după documentul original al programului competiţicnal, lnvitaţii Ia tumeele naţionale sau internaţionale.

Reprezentanţi Iegali structură sportivă:
Reprezentant tehnic (sau antrenor):

Verificat__________________________

(nume - prenume, semnătură, ştampila)

c
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ANEXA 3.2,

RAPORTĂRI INTERMEDIARE pentru competiţll sportIve organizate in deplasare
Contract nr din

_______________

Denumirea completă şi datele de identiĺicare a stwcturii spodive:

__________________________

Data inaintării raportului

___________________

Secţia Sportivă

___________________________

1. Raport de activitate spoflivä (raport naratlv)

Denumirea acţiunii
o Seniori Junioň:________

Denumirea acUvităţh
Data şi locul de desfăşurare

____________

Numărul componenţiior delegaţiel
sportive care au participat_______

Rezultatele obţinule

___________________

Aprecierea rezulta(ului: foarte slab1
Međiatizarea acţiunii: slab, bun,
Alte aprecieri

____________________

— Promovarea imaginii flnanţatorului_

slab, bun, foartebun, excelent
foarte bun

11. Raport financIar — se vor anexa in copie documentele justiflcative pentru cheltuielile efectuate (íacturi, chitanţe
fiscale, bonuri, etcj, prezentându-se şi un centralizator, după modelul de mai jos:

Nr Categorii de cheltuielI Valoare (lei) Nr, şi seria Observaţii
crt, TOTAL Finanţare Venituri documentului

nerambursabilă proprii justiflcativ
i servicii de transport
2 servicii de masă
3 servicii de cazare
4 inchiriere baze sportive

pentru antrenament
8 taxe înscriere
8 servicii de traducere acte
7 Dăuturi răcoritoare
8 premU sportive
9 indemnizaţii sportive
9 altrncheltuiali, conĺorm

.H• Ghiůlui de Finanţare
ii bît AL cheltuieli
irBUGEÎ alocat conform

anexel 2.2 la contract
13 Disponibil rănd 12 - rând

11

Se ataşează copie după docunientul original al programului competiţional, lnvitaţh la tumeele naţicnale sau intemaţionale.

Reprezentant tehnic:
Reprezentanţi legali structurâ sportivă.

(numele - prenumele, semnătură, ştampila)

o

Verificat


