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PROJECT DE HOTARARE NR.
privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privindflnantarea din fonduri pub/ice
alocate din bugetul judetului Ialomlta a cererilor depuse in cadrul programelor
sportive de utilitate publicii, pentru anul 2020
Consiliul Judetean Ialomita,
Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. ��04 /2020 - J_ din -1!!_.02.2020 a Presedintelui
Consiliului Judetean Ialomita,
Examindnd:
·
- Raportul de specialitate nr. '?5'or /2020 - __
I din _Jj__.02.2020 al Directiei
Coordonare Organizare;
- Avizul nr.
12020 din
.02.2020 al Comisiei economicofinanciare si agriculturd;
- Avizul nr.
/2020 - _ din __.02.2020 al Comisiei pentru invdtamdnt,
culture, culte, tineret, colaborarea cu societatea civild si relatii externe;
- Avizul nr.
din
. 2020 al Comisiei juridice, de discipline, drepturi,
obligatii §i incompatibilitdti;
- Avizul nr.
/2020
din __.02.2020 al Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare reqionalii, protectia mediului �i turism;
- Avizul nr.
/2020 din
.02.2020 al Comisiei pentru muncii,
sanatate, osistentii socio/a s! familie;
in conformitate cu:
- Strategia de Dezvoltare a Judetului Ialomiia pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art.173 alin.(l) lit.e), si alin.(7) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completdrile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 664/2018 privind flnanfarea din fonduri pub/ice a
proiectelor §i programelor sportive, cu modificdrile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 69/2000 a educatiei flzice si sportului, cu modificiirile §i
completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificdrile
si completarile ulterioare;
- prevederile Hotdrdrii Guvernului nr.1447/2007 privind Normele financiare
pentru activitatea sportivd;
- prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean
Ialomita, aprobat prin hotardrea nr.3 din 19.01.2017, cu modificdrile ulterioare;
Conalllul Judtl81n lllomlta
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- prevederile Hotdrdrii Consiliului Judetean Ialomita nr.
din .02.2020
privind aprobarea bugetului general aljudetului Ialomita pe anul 2020,
in temeiul art. 196 alin. (I) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completdrile ulterioare,
HOTARA$TE:
Art.I

Se aprobii Ghidul so/icitantului privind finantarea din fonduri pub/ice

a locate din bugetul judetului talomita a cererilor depuse fn cadrul programului sportiv de
utilitate publica "Promovarea sportului de performantii", pentru anul 2020, previizut in
anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotiutire.
Art.2 Se aproba Ghidul solicitantului privind finantarea din fonduri publice
alocate din bugetul judetului Ialomita a cererilor depuse in cadrul programului sportiv
de utilitate publicd "Sportul pentru toti ", pentru anul 2020, prevazut in anexa nr. 2 care
face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art.3(1) Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Ialomita sa
desemneze componenta comisiei de evaluare, a comisiei de contestatii si secretarul
acestora.
(2) Atribuirea contractelor de Jinan/are se face prin hotdrdre a Consiliului
Judetean Ialomita, pe baza propunerilor comisie de evaluare.
Art.4 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotdrdre se
va comunica, spre ducere la indeplinire, Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita si
directiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Ialomita si, spre stiintii, Institiqiei Prefectului - Judetul Ialomita, urmdnd a fl adusa la
cunostintd publica prin publicare in presa locala §i pe site-ul www.ciialomita.ro.

PRE$EDINTE
VICTOR MORARU

Avizat

Secretarul General al Judetului Ialomita,
Adrian-Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV
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Anexa nr.1 la HCJ Ialomita nr. __/

2020

GHIDUL SOLICITANTULUI
privind finantarea din fonduri publice alocate din bugetul [udetului Ialomita a cererilor
de flnantare depuse in cadrul programului sportiv de utilitate publica "Promovarea
sportului de perforrnanta", pentru anul 2020

CAP.I - DISPOZITII GENERALE
1.1 Scopul �i cadrul Icgislativ, principii �i termeni de referinta
Art. 1.(1) Prezentul Ghid de finantare are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general �i
a procedurii pentru analizarea sl evaluarea cererilor de finantare din fondurile publice acordate
din bugetul judetului Ialornita, pentru:
a) finantarea proiectelor/programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat
lnfiintate pe raza administrativ-teritoriala a judetului Ialomita, constituite ca persoane juridice
f'arii scop patrimonial, detinatoare ale certificatului de identitate sportiva;
b) finantarea proiectelor/programelor sportive desfasurate in raza administrativ-teritoriala a
judetului Ialomita de catre federatiile sportive nationale;
(2) Procedura de acordare a finantarilor din fonduri publice pentru proiectele/programele
sportive de utilitate publica, in cadrul carora se pot finanta proiecte de activitate sportiva este
reglementata de:
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare;
Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitati nonprofit de interes general;
Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice �i sportului, cu modificarile §i completarile ulterioare;
Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri
publice a proiectelor �i programelor sportive, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile �i completarilc
ulterioare;
H.G. nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor
Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
H.G. nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportiva;
Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr.631/890/2017 privind aprobarea modelului
cadru al contractului de activitate sportiva;
HG nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor §i categoriilor de cheltuieli, criteriilor,
procedurilor �i limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice.
Art. 2. Prezentul Ghid de finantare stabileste procedura si dernersurile necesare privind
atribuirea contractului sau a contractelor de finantare pentru activitati sportive din cadrul
programului sportiv "Promovarea sportului de performantii" prevazut de Ordinul MTS nr.
664/2018, din fonduri publice ale judetului Ialornita alocate cu aceasta destinatie,
Art. 3. In intelesul prezentului Ghid, termenii �i expresiile utilizate pentru domeniul
SPORT sunt cele definite in: Legea nr. 69/2000, Legea educatiei fizice si sportului, cu
modificarile �i completarile ulterioare; Hotararea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea

Regulamentului de punere Ill aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice �i sportului
nr. 69/2000; Ordinul nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor cluburilor
sportive de drept privat 9i ale asociatiilor judetene pe ramura de sport 9i ale Municipiului
Bucuresti; Hotararea de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare lo
activitatea sportiva, astfel:
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit in mod direct pentru o
persoana fizica sau juridica;
b) activitate sportivii - complex de actiuni anuale si/sau multianuale care au ca scop comun
indeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de actiuni multianuale care
constituie activitatea sportiva sunt: actiunile de pregatire sportiva, competitiile sportive §i
alte actiuni sportive;
c) an competitional - perioada inscrisa in contractul de finantare aferenta programului
sportiv;
d) autoritate finantatoare - Judetul Ialomita
e) beneficiar-solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare in urma aplicarii
procedurii selcctiei publice de proiecte;
f) categoric de eligibilitate - categorie in cadrul careia trebuie sa se inscrie proiectele pentru
a fi eligibile;
g) cheltuieli eligibile - sunt considerate eligibile cheltuieli care reflecta costuri necesare si
rezonabile, sunt oportune si justificate, sunt efectuate pe perioada de desfasurare a
programului , sunt legate in mod direct de obiectul contractului de finantare si trebuie sa fie
prevazute in formularul de buget, identificabile �i verificabile, sunt sustinute de acte si
documente justificative originale corespunzatoare;
h) contract de finantare - contract incheiat, in conditiile legii, intre Judetul Ialornita, denumit
Ill continuare autoritate finantatoare 9i un beneficiar, structura sportiva de drept privat cu
personalitate juridica, definita conform legislatiei in vigoare;
i) contract de activitate sportivii - conventie lncheiata, in conditiile Iegii, lntre structura
sportiva §i o persoana fizica, persoana fizica autorizata , PIF , etc , sportiv sau membru al
unui colectiv tehnic (antrenor, kinetoterapeut, masor, doctor sportiv, asistent medical
sportiv, etc.), care contribuie la realizarea actiunilor sportive dintr-un program sportiv;
j) contract individual de muncii - contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita
salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica
sau juridica, in schimbul unei rcmuneratii denumite salariu;
k) strucura spnrtiva - persoana juridica de drept public sau privat, rara scop patrimonial,
detinatoare a Certificatului de Identitate Sportiva careia i-a fost atribuit numarul de
inregistrare Ill Registrul Sportiv;
alocare financiara din fonduri publice pentru implementarea
l) finantare
proiectelor/programelor sportive initiate de catre structurile sportive, alte organizatii si
institutii pentru proiecte �i programe sportive, asa cum sunt enumerate la art. 18/\ 1 alin. (2)
din Legea educatiei fizice si sportului or. 69/2000, cu modificarile §i complctarile ,
ulterioare, de catre autoritatile deliberative, in conformitate cu prevederile OUG or.
57/2019, coroborate cu prevederile Legii or. 69/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu dispozitiile Ordinului ministrului tineretului si sportului or. 664/2018 privind
finantarea din fonduri publice a proiectelor 9i programelor sportive ( ordin) si cu celelalte
dispozitii legale in materie pentru programele sportive de utilitate publica;
m) fonduri publice - sume alocate din bugetul local al Judetului Ialornita;
n) solicitant - structura sportiva infiintata in conditiile Iegislatiei in vigoare, indreptatita sii
solicite finantarea si sa depuna o cerere de finantare pentru un proiect/program sportiv;
o) proiect sportiv - plan sau intentie de a intreprinde/organiza 1111 complex de activitati cu
caracter sportiv ce vizeaza testarea, selectia, initierea, pregatirea de sportivi Intr-o anurnita
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p)

q)

r)

s)

t)

u)
v)

w)

ramura sau disciplina sportiva, eveniment sportiv secvential din cadrul unui program
sportiv inclus in calendarul al unei structuri sportive;
program sportiv - plan de activitate in care sunt stabilite, !n ordinea desfasurarii lor,
etapele propuse pentru o perioada data; complex de actiuni care au ca scop comun
indeplinirea unor obiective de performanta cu caracter sportiv pentru o activitate sportiva
secventiala sau un sezon competitional. Categoriile de actiuni care constituie activitatea
sportiva din cadrul unui program sportiv sunt: actiuni de selectie, actiuni de promovare,
actiuni de pregatire sportiva, competitiile sportive, evenimentele sportive, denumite
impreuna actiuni sportive. Programele sportive aprobate de catre autoritatea finantatoare
sunt denumite ,,programe sportive de utilitate publica";
sezon competitional - complex de actiuni sportive insumate in cadrul unui program sportiv
organizat de catre o structura sportiva infiintata in conditiile legislatiei in vigoare la sporturi
individuale �i jocuri sportive, insemnand: actiuni pregatitoare, cantonamente de pregatire,
competitii sportive amicale si oficiale, turnee de pregatire si calificare, alte actiuni
specifice;
actiune de pregatire sportiva - actiune sportiva desfasurata in tara sau in strainatate,
realizata in baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane
calificate, avand ca scop dezvoltarea psihornotrica a individului �i participarea la competitii
sportive;
cempetitie sportivii � actiune sportiva organizata de structuri sportive si/sau de alte entitati
competente, in baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor
sportive, realizarea de recorduri si/sau obtinerea victoriei;
competitie sportivii interni\ - competitie sportiva la care, conform regulamentului de
desfasurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din Romania;
competitie sportiva interni\ de nivel national - competitie sportiva intema care are ca
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator la nivel national;
competitie sportivi\ internii de nivel zonal sau interjudetean-competitie sportiva
interna care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator
la nivel zonal ori interjudetean sau promovarea in esalonul valoric superior;
competitie sportivii internii de nivel judetean - competitie sportiva interna care are ca
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator la nivel judetean
sau promovarea in esalonul valoric superior;
competitie sportive internii de nivel comunal, orasenesc sau municipal - competitie
sportiva interna care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui
castigator la nivel comunal, orasenesc sau municipal;
competltie sportiva internationala - competitie sportiva la care, conform regulamentelor
de desfasurare, pot participa sportivi din cadruJ unor organizatii sportive din rnai multe \ari;
alte actiuni sportive - actiuni care prezinta interes pentru activitatea sportiva, altele decat
competitiile sportive si cele de pregatirc sporti vii, desfasurate in tara sau in strainatate, cum
ar fi: congrese, conferinte, sirnpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, intfilniri de
lucru, schimburi de experienta, gale, expozitii, cursuri si stagii de practica �i specializare
sau perfectionare si altele asemenea, precum si actiuni de cercetare, documentare,
informare, promovare, consultanta si altele asemenea;
organizatii sportive - persoane juridice de drept privat, flira scop patrimonial, detinatoare
ale Certificatului de identitate sportiva carora le-a fast atribuit numarul de inregistrare in
Registrul sportiv, structuri sportive constituite legal, in conformitate cu prevederile Legii
educatiei fizice �i sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
asociatii sportive flira personalitate juridica, cluburi sportive, federatii sportive pe ramura de
sport, alte persoane juridice de drept privat care, potrivit actului de infiintare sau statutului,
pot organiza, participa si/sau finanta, dupa caz, actiuni sportive, ligi profesioniste pe ramura
de sport;
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x) perioada precompetitionala - perioada de pregatire a sezonului competitional intern �i
international;
y) perioada cumpetitionala - perioada in care Federatia Romana si Fedcratia Internationala
pe ramura de sport organizeaza cornpetitii;
z) colective tehnice - care pot avea in componenta: antrenori, medici, cercetatori, metodist,
asistent medical, kinetoterapeuti, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alti specialisti
stabiliti de federatiile sportive sau de catre organizatiile sportive abilitate cu atributii in
coordonarea si finantarea activitatii sportive de performanta, care sunt implicati direct �i
indirect, prin intermediul atributiilor, ln performanta sportiva;
aa) sportiv de performanta - sportiv autorizat in conditiile legii de catre federatia sportiva pe
ramura de sport sil. ieyi desfasoare activitatea sportiva;
bb) sportiv de inalta performanta - sportivul de performanta care indeplineste conditiile de
performanta in competitiile internationale oficiale �i care, la propunerea organului
competent din cadrul federatiei sportive nationale, dobandeste calitatea de sportiv de inalta
performanta prin ordinal ministrului tineretului si sportului;
Art. 4. Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finantare
pentru proiecte si programe sportive, solicitantii trebuie sa fie structuri sportive, faril. scop
patrimonial, infiintate pe raza Judetului Ialornita, constituite ca persoane juridice detinatoare ale
certificatului de identitate sportiva, carora le-a fost atribuit numar de inregistrare In Registrul
sportiv, sau alte entitati stabilite prin legislatia in vigoare enumerate la art. lalin. (1) din
prezentul Ghid �i care participa la actiuni ( etape) organizate in cadrul unui sezon competitional,
Art. 5. Finantarea din fonduri de la bugetul Judetului Ialomita se va face pentru
programul de utilitate publica "Promovarea sportului de performanta" prevazut in Ordinul
ill. 664/2018.
5.1. Scopul programului sportiv de utilitate publica ,,Promovarea sportului de
performantii ":
Acesta reprezinta un program public de promovare a practicarii �i dezvoltarii sportului
de performanta. Programul sportiv este un complex de actiuni care au ca scop comun
lndeplinirea unor obiective de performanta cu caracter sportiv pentru un sezon cornpetitional,
pentru o competitie organizata pe o perioada stabilita printr-un regulament, inscris in calendarul
Asociatiei Judetene pe Ramura de Sport sau pe ramura de sport si/sau In calendarul a
Fedcratiei Romane pe Ramura de Sport.
Categoriile de actiuni care constituie activitatea sportiva din cadrul unui program
sportiv sunt: actiunile de pregatire sportiva, competitiile sportive si alte actiuni sportive,
denumite impreuna actiuni sportive.
5.2. Obiectivele programului sportiv de utilitate publica ,,Promovarea sportului de
performantii ":
a) evidentierea contributiei semnificative si constante a sportului de perforrnanta la
reprezentarea �i sporirea prestigiului judetului Ialornita �i ale Romi\niei pe plan international;
b) sustinerea �i dezvoltarea ramurilor sportive, in functie de traditia �i de gradul de
dezvoltare a judetului Ialornita;
c) sustinerea si dezvoltarea activitatii de performanta la nivelul copiilor �i juniorilor,
dezvoltarea sportului scolar;
d) perfectionarea sistemelor de selectie, pregatire �i competitionale pentru fiecare ramura
de sport;
e) marirea numarului de practicanti §i sportivi legitimati, dezvoltarea masei critice pentru
criteriilor
specifice de selectie pe rarnura de sport, identificarea de sportivi valorosi care sli
aplicarea
ob\ina rezultate sportive notabile pentru judetul Ialornita si tara noastra pe plan international;
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f) sustinerea procesului de redresare ajocurilor sportive, 1n functie de valoarea, tradltia �i
gradul de dezvoltare a judetului Ialornita;
g) sustinerea sporturilor nautice (inot, etc.) ca forme de activitati fizice care contribuie la
educatia generala �i dezvoltarea individului, dar �i tn vederea amplificarii la nivel national �i
international a participarii \arii noastre la cornpetitiile de mare anvergura, participarea activa a
cornunitatilor locale la dezvoltarea acestui fenomen;
h) sustinerea sporturilor de combat, a boxului, luptelor, artelor rnartiale, ca forrne de
activitati fizice care contribuie la educatia generals �i dezvoltarea individului, dar �i in vederea
amplificarii la nivel national si international a participarii tarii noastre la cornpetitiile de mare
anvergura, participarea activa a cornunitatilor locale la dezvoltarea acestui fenomen;
i) sustinerea ramurilor de sport de traditie (fotbal, handbal, scrirna, sabie, etc.), care au
adus rezultate notabile judetului Ialornita �i tarii noastre, prin participarea activa a comunitatilor din
jude] la dezvoltarea acestor sporturi.
j) cresterea vizibilitatii nationale �i internationale a judetului prin sprijinirea organizarii
unor evenimente de mare amploare.
1.2 Domeniu de aplicare

Art.6 (1) Prevederile prezentului Ghid se aplica pentru atribuirea oricarui contract de
finantare a activitatii sportive din cadrul programului sportiv prevazut la art. 5, de la bugetul
Judetului Ialornita, a programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat infiintate pe
raza unitatii administrativ-teritoriale, ale entitatilor enumerate la art. 1 alin. (1) din prezentul
Ghid, atat pentru ramurile sportive individuale, cat si pentru jocurile sportive compctitionale.
(2) Finantarea de la bugetul judetean nu se acorda pentru structuri sportive care obtin
venituri mai mari de 20% din bugetul propriu, din vanzarea de bilete/abonamente la evenimente
sportive, de materiale promotionale sau alte asemenea.
1.3 Principii de atribuire a contractelor de flnantare
Art. 7 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare sunt:
a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca structurile sportive de drept
public sau privat, infiintate pe raza judetului Ialomita, sil. aibil. dreptul de a deveni, in
conditiile legii, beneficiari;
b) eficacitatea utiliziirii fondurilor pub lice, respectiv folosirea sistemului concurential si a
criteriilor care sil. faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si
financiare pentru atribuirea contractelor de finantare;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a inforrnatiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie �i a
criteriilor pentru atribuirea contractelor de finantare, astfel incat orice structura sportiva de
drept public sau privat, infiintata pe raza judetului Ialomi]a, sa aiba sanse egale de a i se
atribui contractul respectiv;
e) excluclerea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes
general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de
finantare de la aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an fiscal;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor financiare unei
acrivitati a carei executare a fast deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului
de finantare;
g) coflnantarea, in sensul ca finantarile trebuie insotite de o contributie a beneficiarului de
minimum 10 % din valoarea totala a finantarii alocate, stabilitll prin hotarare a Consiliului
Judetean Ialornita;
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h) anualitatea, In sensul derularii intregii proceduri de finantare in cadrul anului calendaristic
in care s-a acordat finantarea din bugetul local pentru evenimente sportive secventiale;
i) sezonalitatea, in sensul derularii procedurii de finantare in cadrul sezoanelor
competitionale sportive desfasurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile
sportive, in care s-a acordat finantarea din bugetul local prin hotarare a Consiliului
Judetean Ialornita, dar pentru care se vor incheia contracte de finantare secventiale in
fiecare an fiscal (in cererea de finantare se va preciza modul de impartire a sumei
solicitata),
Art.8 Finantarea se acorda pentru acoperirea partiala a unui program/proiect sportiv in
baza uuui contract de finantare incheiat intre parti,
1.4 Prevederi bugetare
Art.9 Cererile de finantare vor fi selectionate in cadrul limitelor fondurilor anuale
aprobate de Consiliul Judetean Ialomita alocate programelor sportive, stabilit potrivit
prevederilor legate referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului
judetului Ialornita, cu rectificarile bugetare stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare.
1.5 Informarea publica �i transparenta decizionala
Art. 10 Procedurile de planificare si executare a plafoanelor fondurilor destinate
finantarii activitatilor sportive din cadrul programelor sportive, procedurile de atribuire a
contractelor de finantare, contractele de finantare incheiate de autoritatea finantatoare cu
beneficiarii, precum si rapoartele de executie bugetara privind finantarile constituie informatii
de interes public, potrivit dispozitiilor Legii ill. 544/2001 privind liberul acces la inforrnatiile
de interes public.
CAP. II - CRITERIILE �I CONDITIILE DE ACCES LA
FONDURILE PUBLICE PENTRU FINANTAREA ACTIVITA.TILOR SPORTIVE
Art. 11 Criteriile si conditiile care trebuie indeplinite cumulativ de catre solicitant, in
raport cu prevederile Ordinului ill. 664/2018, sunt urmatoarele:
a) sa fie o structura sportiva recunoscuta in conditiile legii, fara scop patrimonial, sau o
institutie/organizatie indreptatita sa solicite finantarea, avand sediul in ra.za administrativteritoriala a judetului Ialornita;
b) sa faca dovada a.filierii la federatia sportiva nationals de specialitate si/sau la asociatia pe
ramura de sport judeteana, dupa caz;
c) sa faca dovada depunerii situatiilor financiare la data de 31 decembrie pentru anul
precedent la organul fiscal competent daca cererea de finantare se depune dupa data la care
situatiile fina.nciare au fost inregistrare;
d) sa contribuie cu minim IO % din valoarea finantarii solicitate;
e) sa nu aiba obligatii de plata exigibile din anul anterior sau anii anteriori la bugetul
judetului Ialornita;
f) sa nu aiba obligatii de plata exigibile privind impozitele �i taxele catre stat, precum si
contributiile catre asigurarile sociale de stat;
g) sa nu se afle in litigiu cu Judetul Ialomita/Consiliul Judetean Ialomita;
h) sa nu fumizeze informatii false in documentele care insotesc cererea de finantare;
i) sa nu se afle in situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum si a legii;
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sa nu faca obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori sa nu se afle deja in
stare de dizolvare sau de lichidare in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
k) sii depuna cererea de finantare completa in termenul stabilit de autoritatea finantatoare;

j)

Art. 12 Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finantare, respectiv nu
este eligibil, solicitantul care nu indeplineste eel putin una dintre conditiile prevazute la art, l l.
Art. 13(1) Autoritatea finantatoare are dreptul de a cere solicitantilor prezentarea tuturor
documentelor pe care le considera necesare pentru dovedesc eligibilitatea, precum si
documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de
inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu
prevederile legale din Romania.
(2) Autoritatea finantatoare are dreptul de a nu permite participarea la selectia de proiecte,
solicitantilor care nu si-au indeplinit obligatiile asumate prin contractele de finantare anterioare
incheiate cu autoritatea finantatoare si care nu au argumentat aceasta situatie prinrr-o rnotivatie
terneinica,

Cap. III. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANTARE

111.1 Dispozitil �i reguli generate
Art. 14 Atribuirea contractelor de finantare se face prin selectie, procedura care permite
atribuirea unui contract de finantare din fonduri publice, prin selectarea proiectului/programului
sportiv de catre o comisie numita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita,
cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finantare, Rezultatele evaluarii in urma
selectiei publice de proiecte, precum si sumele alocate finantarii proiectelor eligibile vor fi
supuse aprobarii Consiliului Judetean Ialomita,
Art. 15 Autoritatea finantatoare poate organiza anual una sau mai multe sesiuni de
selectie a proiectelor, in functie de bugetul disponibil alocat cu aceasta destinatie,
Art. 16 Procedura de selectie de proiecte, organizata de Judetul Ialomita, va cuprinde

urrnatoarele etape:
a) publicarea bugetului alocat finantarilor pentru activitatile sportive pentru anul fiscal in
curs;

b) publicarea anuntului de participare la avizierul autoritatii finantatoare, pe site-ul acesteia
(www.cjialomita.ro) �i in doua ziare de circulatie locala;
c) Inscrierea, depunerea �i prezentarea proiectelor de catre solicitanti;
d) verificarea eligibilitatii, inregistrarii si a lndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea

· tehnica si flnanciara;

e) evaluarea propunerilor de proiectein baza prezentului Ghid;
t) comunicarea rezultatelor si transmiterea catre Consiliul Judetean Ialomita pentru a fi
aprobate prin hotarare, in conditiile legii;
g) incheierea contractului/contractelor de finantare;
h) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare.
Art. 17 Solicitantul are obligatia de a depune propunerea de proiect/program la adresa:
Consiliul Judetean Ialomita, Piata Revolutiei, nr 1, municipiul Slobozia, judetul Ialomita.

111.2 Documentatia de solicitare a flnantarii activltatllor sportive
Art. 18(1) Documentatia de solicitare a finantarii va cuprinde urmatoarele documente:
a) formularul de cerere de finantare, conform Anexei nr. I la Ghid;
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declaratie pe propria raspundere-Anexa nr. 2 la Ghid;
bugetul de venituri §i cheltuieli al programului/proiectului - anexa nr.3 la Ghid;
declaratia de impartialitate - Anexa nr. 5 la Ghid;
declaratia presedintelui/directorului solicitantului, privind reprezentantii legali ai
solicitantului, cu atributii in derularea proiectului sportiv ori dupa caz, irnputernicirea de
catre presedintele/directorul solicitantului a responsabilului de proiect sportiv pentru
derularea acestuia;
f) CV-ul coordonatorului de proiect;
g) copie de pe certificatul de identitate sportiva;
h) copie de pe hotararea judecatoreasca de infiintare a structurii sportive, definitiva �i
b)
c)
d)
e)

irevocabila;

i) certificat de lnscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial in Registru asociatiilor si
fundatiilor;

j) copii de pe statut si actul constitutiv, precum si modificarile aduse acestora;
k) copii de pe hotararile judccatoresti ramase definitive �i irevocabile prin care s-au admis
modificari ale statutului �i actului constitutiv;
I) copie de pe situatia financiara pe anul anterior inregistrata la organul fiscal competent, cu
exceptia structurilor sportive infiintate in anul in curs;
m) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
n) copie de pe dovada sediului;
o) alte documente considerate relevante de catre aplicant.
(2) Copiile documentele vor purta mentiunea "conform cu originalul" si semnatura in
original a reprezentantului legal al solicitantului.
(3) Comisia, in activitatea de evaluare a proiectelor, are dreptul de a solicita prin email
clarificari referitoare la documentele depuse. Solicitantii au obligatia de a raspunde
clarificarilor in termen de maxim 24 de ore de la primirea acestora.
Art. 19 Documentatia de solicitare a finantarii se va intocmi in limba romana si se va
depune in doua exemplare ( original si copie ), precum �i in format electronic la registratura
Consiliului Judetean Ialomita,
Art. 20 Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al
continutului si trebuie sa fie sernnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de catre o
persoana imputcrnicita legal de acesta. Bugetul rarnane ferm pe toata durata de indeplinire a
contractului de finantare.
Art. 21 Solicitantul are obligatia de a exprima pretul din propunerea financiara in lei.
111.3 Organizarea �i functionarea comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte
Art. 22 Analiza propunerilor de proiecte este efectuata de catre o comisie de evaluare
constituitli prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Ialornita.
Art. 23 Comisia are in componenta I presedinte �i 4 membri (cu drept de evaluare) �i
un secretar (f'ara drept de evaluare), fiind legal intrunita ln prezenta tuturor membrilor sai.
Art. 24 Sedintele comisiei sunt conduse de un presedinte. Presedintele comisiei va
asigura convocarea §i prezenta membrilor comisiei, in termen de maxim 3 zile de la data
comunicarii de clitre secretarul comisiei a problemelor a carer rezolvare este de competenta
comisiei.
Art. 25 Secretarul comisiei va prelua documentatiile de solicitare a finantarii, pe masura
inregistrarii !or.

Art. 26 Fiecare membru al comisiei de analiza �i evaluare va semna o declaratie de
impartialitate, potrivit modelului prevazut in Anexa nr. 7 a Ghidului.
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Art. 27(1) Comisia hotaraste prin votul majoritatii simple a membrilor.
(2) Hotararea comisiei de evaluare, lnsotita de rapoartele de evaluare privind atribuirea
contractelor de finantare, va fi inaintata catre Presedintele Consiliului Judetean Ialomita in
vederea promovarii si adoptarii, in conditiile legii, hotararii Consiliului Judetean Ialomita
privind finantarea a prograrnelor sportive depuse de solicitanti,
IIl.4 Procedura evalulirii �i selectionarii cererilor de finantare
Art. 28(1) Cererile de finantare pentru programele/proiectele sportive depuse spre a fi
selectate trebuie sii urmareasca urmatoarele:
a) se inscriu in programul sportiv de utilitate publica "Promovarca sportului de
performanta", asa cum este definit in prezentul Ghid §i Ordinulu nr. 664/2018;
b) sunt de interes public international/na(ional/regional/jude(ean/local, dupa caz, urrnarind:
promovarea §i dezvoltarea activitatii sportive de perforrnanta ori recreative;
asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea jocurilor sportive la
nivel de performanta sau nivel recreativ;
imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor juniori §i seniori din structurile
sportive judetene/locale;
asigurarea cresterii din randul tinerilor a unor viitori sportivi de perforrnanta pe raza
judetului Ialomita, respectiv atragerea unui numar cilt mai mare de practicanti din randul
populatiei din judet;
cresterea accesului cctatenilor la activitati sportive;
organizarea unor evenimente sportive de anvergura;
dezvoltarea cooperarii sportive interna\ionale/na\ionale/interjude(ene;
promovarea valorilor sportive judetene in circuitul national, regional si international;
promovarea imaginii Judetului Ialomi]a in plan regional, national §i international;
sunt depuse de solicitanti eligibili;
respecta prevederile legale in vigoare cu privire la normele de cheltuieli in domeniul
activitatii de sport, adaptate §i stabilite la nivelul Judetului Ialomita prin prezentul Ghid.
(2) Cheltuieli eligibile, conform Ordinului nr. 664/2018, cu modificarile ulterioare, sunt:
I. cheltuieli de transport;
2. cheltuieli de cazare;
3. cheltuieli de masa;
4. cheltuieli privind alimentatia de efort;
5. cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor;
6. cheltuieli privind asigurarea persoanelor, materialelor, a echipamentului sportiv;
7. cheltuieli pentru achizitionarea de materiale §i echipament sportiv;
8. cheltuieli medicate si pentru controlul doping;
9. cheltuieli cu premiile, indemnizatiile, veniturile contractuale (CAS) ale participantilor
la activitatea sportiva, primele si indemnizatiile sportive;
10. alte categorii de cheltuieli (taxe de legitimate §i transfer, prestari servicii de
impresariat si reprezentare sportiva),
Pentru organizarea, participarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, beneficiarii pot
efectua, dupa caz, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate §i alocate prin contractul de
finantare, cheltuieli si pentru:
a) cheltuieli cu indemnizatiile §i veniturile de natura contractuala stabilite prin contractul
de activitate sportiva (CAS) sau contractul individual de munca (CIM), incheiate intre
structura sportiva �i sportivi/rnembrii staffului tehnic (antrenori, preparatori fizici, medici,
asistenti medicali, kinetoterapeuti, rnaseuri, directori tehnici) care au dobilndit statutul de PIF,
dupa caz, (persoana fizica independenta), in conditiile legislatiei in vigoare;
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b) inchiriere de locuinte pentru cazare sportivi §i personal tehnic participant la actiunile de
pregatire si participare la cornpetitii, la pretul pietei libere. Pentru participarea la actiuni de
pregatire ( cantonamente, turnee, alte actiuni) sau actiuni sportive din calendarul oficial pe
ramura de sport se vor deconta dear cazari in locatii cotate cu maximum 3 stele);
c) cheltuieli de transport ocazionate de prezentarea/sosirea si plecarea, sportivilor, precum
§i a membrilor staffului tehnic din localitatea/tara de domiciliu la locatia stabilita pentru
pregatire §i retur, in conformitate cu prevederile contractului de activitate sportiva dintre
parti;
d) servicii de inchiriere de baze sportive, sali de conferinta, spatii, aparatura birotica §i alte
bunuri necesare organizarii actiunilor;
e) refacere dupa efort, recuperare si igiena personala, cum ar fi sauna, masaj si altele
asemenea;
f) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice si a respectarii normelor de paza si
protectie contra incendiilor, la locul de desfasurare a actiunilor sportive;
g) achizitionarea de panouri §i materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite
si alte materiale consumabile;
h) taxe de inscriere si/sau de participare la actiunile sportive, taxe de organizare a
actiunilor, in conditiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitimare si transfer;
i) cheltuieli medicale pentru vaccinuri §i medicamente specifice unor tari sau localitati,
cheltuieli pentru asigurarea medicala a persoanelor.
Art. 29(1) Documentatia de solicitare a finantarii va fi analizata de catre membrii
comisiei de evaluare a proiectelor, in termenul stabilit prin anuntul de participare si va fi notata
potrivit urmatoarelor criterii de evaluare:
Nr.
crt.

Criteriul de evaluare

1.

Punctaj
(puncte)

Cat de relevante sunt obiectivele proiectului (generale si specifice )?
Obiective SMART- S-specific, Mvmasurabil, A-posibil de atins, R-realist
10
(5x2 n)
Ivdefinit in timn)
2. A nvergura proiectului
2.1 - local
2
2.2 - judctean
4
'.3 - regional
6
2.4 - national
8
?.5 - international
10
3. Natura ramurei soortive renrezentate (olimoica/neolimoica)
3/1
4. Contribtia de cofinantare a solicitantului
4.1 - 10%
3
4.2 -1ntre 10% - 15 % (inclusiv 15 %)
5
4.3 - intre 15 % - 20 % (inclusiv 20 %)
7
4.4 - neste 20%
9
5. Atragerea de surse de finantare (punctajul se poate cumula):
5.1 - atragerea de surse de finantare de la unitati-administrativ teritoriak
3
si/sau alte cntitati in domeniu
5.2
atragerea de surse de finantare din sponsorizari de la entita]]
5
economice
6. Sportivi selectionati in loturile nationale si olimpice, pentru participarea la:
t, Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale, Europene
7
c alte comnetitii maiore
5

-
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7.

Continuitatea proiectului
7 .1 - sub 3 editii
7 .2 - trei sau mai multe editii
8. Rezultatele in ultimii 5 ani ale solicitantului prin participarea la:
8.1 - Carnpionat mondial
8.2 - Campionat european
8 .3 - Carnpionat balcanic
8 .4 - Carnpionat national
8.5 - Camnionat rezional/zonal
9. Vizibilitatea proiectului (punctajul se poate cumula):
J .I - in mediul online
:>.2 - presa audio-video
:>. 3 - nresa scrisa
10. n ce mi.isura bugetul este clar, realist si detaliat pe capitole de cheltuieli, ir
raport cu activitatile propuse, corelate cu obiectivele stabilite

3
5
13

10

8
6
4
2
4
4
25

Punctajul maxim se obtine lnsurnand criteriile care se puncteaza, dupa caz. Nu poate fi
luat in considerare pentru a fi finantat un proiect care nu a intrunit un cuantum minim 60
puncte din punctajul maxim ce se poate acorda.
(2) Valoarea maxima finantata a unui proiect nu poate depasi 75% din suma totala
alocata In bugetul judetului pentru domeniul sport.
(3) 0 structura sportiva nu poate depune decal un singur proiect pe o singura ramura
sportiva, neputand beneficia de finantare pentru maulte rarnuri sportive.
(4) Finantarea aprobata poate fi aceeasi sau mai mica decal cea solicitata de catre
beneficiar, in urma evaluarii Comisia autoritatii finantatoare putand solicita clarificari §i
modificarea bugetului proiectului.
(5) Contractele se atribuie in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de solicitanti,
in limita bugetului disponibil la momentul aprobarii,
Art. 30 In urma sesiunii de analiza a cererilor de finantare se va intocmi un raport cu
rezultatele acesteia, raport care va fi semnat de catre membrii comisiei.
Art. 31 Afisarea rezultatelor se face In maximum 3 zile lucratoare de la data
desfasurarii sesiunii de analiza a cererilor de finantare, la sediul Consiliului Judetean Ialomita §i
pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita, In termen de 3 zile de la data incheierii selectiei,
secretarul comisiei comunica in scris aplicantilor, rezultatul selectiei, precum si fondurile
propuse a fi alocate.
Art. 32 Rezultatele procedurii de selectie pot fi contestate in termen de o zi lucratoare
de la data afisarii. Contestatiile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Ialomita,
Art. 33 Analiza contestatiilor se efectueaza de catre cornisia de contestatii, constituita in
acest scop prin dispoztia Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita, cu structura similara
comisiei de evaluare. Scretarul comisiei de evaluare este si secretarul comisiei de contestatii.
Art.34 Raspunsul la contestatii se transmite pe email si ulterior prin posta
contestatarilor in termen de 2 zile lucratoare, de la data depunerii.
Art.35 Cornisia de evaluare inaintcaza procesul verbal de evaluare si selectie a
proiectelor castigatoare, impreuna cu rezultatul contestatiilor, dupa caz, in vederea intocmirii
proiectelor de hotarare de consiliu judetean privind aprobarea incheierii contractelor de
finantare si alocarii sumelor din bugetul judetului Ialornita, in conditiile legii.
Art.36 Incheierea de contracte de finantare se va supune spre aprobare Consiliului
Judetean Ialorni]a, conforrn legislatiei in vigoare.
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Art.37 Hotararea Consiliului Judetean Ialornita de incheiere a Contractului de Finantare
pentru proiectul/programul sportiv se cornunica solicitantului in termen de 3 zile Iucratoare de
la data aprobarii, impreuna cu invitatia de a semna contractul de finantare,

III.S Cofinantare
Art. 38 Autoritatea finantatoare acorda finantari pentru proiecte/prograrne sportive in
limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie. Procentul de cofinantare de minim IO %
din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte sursedin costul total al
prograrnului sportiv propus spre finantare sub forma contributiei in numerar, se cuantifica prin
documente justificative.
Art. 39 Cofinantarea din surse atrase se poate constitui din: sponsorizari, parteneriate,
alte finantari, vanzari bilete sau abonamente, vanzari materiale promotionale etc., pentru care
beneficiarul va lncheia contracte, acolo unde este cazul, in conditiile legii. Sursele de finantare
proprii sau atrase ale beneficiamlui finantarii pot fi in numerar.
CAP.IV - iNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
Art. 40(1) Finantarea se va face pe baza de contract de finantare incheiat intre Judetul
Ialornita si solicitantul selectat, in urma adjudecarii proiectelor/programelor propuse spre
finantare si admise, respectiv dupa aprobarea incheierii contractelor de finantare prin hotarare a
Consiliului Judetean Ialornita.
(2) Contractul de finantare se incheie in termen de maxim 10 de zile de la data
comunicarii hotararii Consiliului Judetean Ialomita prevazuta la alin.(l).
Art. 41 La contractul de finantare se vor anexa formularul de solicitare a finantarii,
bugetul de venituri �i cheltuieli al programului sportiv, graficul de pl1'l!i �i alte documente
relevante in acest sens.
CAP.V - PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
Art. 42(1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate in baza contractului de finantare
numai in masura in care sunt conforme cu proiectul propus si au fost contractate in perioada
executarii contractului.
(2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevazute la art. 28 alin.(2) din prezentul
Ghid.
(3) Cheltuielile eligibile vor fi efectuate cu respectarea dispozitiilor Anexei la Hotararea
de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva
completate de prevederile prezentului regulament de finantare �i in conformitate cu notele de
fundamentare la cererea de finantare aprobata.
( 4) Beneficiarii pot aloca fonduri peste limitele prevazute in Anexa la Hotararea de
Guvern nr. 1447/2007 �i in conformitate cu notele de fundamentare la cererea de finantare
aprobata �i a prevederilor stabilite prin prezentul Ghid, doar pe seama sumelor obtinute din
venituri proprii, donatii sau sponsorizari, in conditiile legii.
(5) Pot fi decontate doar cheltuieli eligibile efectuate in perioada de desfasurare a
programului sportiv pentru cares-a solicitat finantarea.
(6) Eventualele sume neutilizate, stabilite prin bugetul programului sportiv, vor fi
returnate autoritatii finantatoare.
Art. 43(1)Autoritatea finantatoare �i beneficiarul pot stabili in contractul de finantare ca
platile catre beneficiar sa se faca in transe, in raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente,
in functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evolutia in timp a activitatii
finantate ori de costurile interne de organizare �i functionare ale beneficiarul ui.
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(2) Autoritatea finantatoare va plati sumele din contractul de finantare in transe, in
conditiile graficului de pliiti, anexa la contractul de finantare, Prima transa nu poate fi mai mare
de 30% din totaiul finantarii,
(3) Modificarile contractului de finantare prin act aditional nu pot afecta scopul �i
obiectivele proiectului, rezultatele, vaioarea maxima a finantarii prevazute prin contract �i nici
factorii de evaluare care au stat Ia baza acordarii finantarii ( criteriile de punctaj). Solicitarile de
acest tip pot conduce la rezilierea contractului de finantare,
(4) In situatia in care, din motive obiective, beneficiaruI contractului apreciaza case impune
o modificare a contractului de finantare, acesta va solicita In scris incheierea actului aditional.
Solicitarea va include obligatoriu motivarea, tnsotita de documente justificative. Prin exceptie,
pentru modificarile care vizeaza perioada �i locul de desfasurare a activitatilor fara a modifica data:
finala de implementare a proiectului, se notifica autoritatea flnantatoare, nefiind necesara 1ncheierea
unui act aditional,

CAP· VI. PROCEDURA DE RAPORTARE �I CONTROL
Art. 44(1) Pe parcursul derularii contractuiui, solicitantii care au primit finantare au
obligatia sa prezinte autoritatii finantatoare, urmatoarele raportari:
a) raportliri intermediare LUNARE: urmate de raportuI privind justificarea surnei primite In
cadrul respectivei transe, In vederea justificarii transei anterioare;
b) raportare FINALA: depusa in terrnen de 20 zile de Ia incheierea activitatii anuaie, dar nu
mai tarziu de 10 decembrie 2020 si va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la
nivelul intregului proiect.
(2) La intocmirea deconturilor justificative pentru finantarea acordata de la bugetul
judetului Ialornita se vor avea in vedere si urrnatoarele :
- toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor purta mentiunile: ,,conform
cu originalul" si ,,aceasta cheltuiala nu a fost si nu va fi decontata la un alt finantator" si
vor fi certificate prin apiicarea stampilei si a semnaturii beneficiarului finantarii.
Docurnentele justificative trebuie sa fie intocmite potrivit reglementarilor in vigoare
privind activitatea financiar contabila.
- pentru finantarea alocata, structura sportiva va depune alaturi de documentele
justificative §i un raport narativ de justificare a utilizarii finantarii primite;
- documentele depuse spre decontare la Consiliul Judetean Ialornita vor fi emise de catre
furnizori numai pe numele structurii sportive finantate;
- sa fie inregistrate in contabilitatea structurii sportive, si'\ fie identificabile §i verificabile,
si'\ fie dovedite prin originalele documentelor justificative;
Art. 45 Raportlirile finale vor fi intocmite in conformitate cu Anexa 4 la Ghid §i vor fi
depuse atat pe suport de hartie cat §i in format electronic, fiind insotite de borderoul
cheltuielilor efectuate. Acestea vor fi depuse la sediul Consiliului Judetean Ialomita cu adresa
de inaintare. La cererea autoritatii finantatoare, Beneficiarul va prezenta, in original,
documente justificative pentru cheltuielile efectuate.
Art. 46 La stabilirea duratei contracteior de finantare sohcitantil vor avea in vedere ca
derularea procesuiui de finantare a contractului §i de decontare a ultimei transe sa nu
depaseasca data de 10 decembrie 2020. in caz contrar, comisia de evaluare are dreptul de a
solicita clarificari solicitantilor.
Art. 47 Autoritatea finantatoare i§i rezerva dreptul de a face verificari, atilt in perioada
derularii contractului, cat si ulterior validarii raportului final.
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CAP. VII. LITIGII I SANCTIUNI
Art. 48(1) Orice litigiu aparut intre parti va fi solutionat de acestea pe cale amiabila, in
termen de maxim l O zile lucratoare de la primirea notificarii scrise prin care una dintre parti
constata neindeplinea sau indeplinirea necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii
contractuale de catre cealalta parte. Notificarea va ti comunicata 111 termen de IO zile
calendaristice de la data constatarii,
(2) Contractele de finantare pot ti reziliate de plin drept, fiira a fi necesara interventia
instantei de judecata, daca in termenul mentionat la alin. l partile nu solutioneaza litigiul.
(3) Partile au dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente de la sediul

autoritatii finantatoare.

CAP. VIII. DISPOZl'fll FINALE
Art.49 Orice comunica.re, solicitare, informare, notificare In Iegatura cu procedura de
selectie sau derularea contractelor de finantare se va transmite de catre solicitantii finantarii sub
forma de document scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul predarii la
sediul autoritatii finantatoare. Autoritatea contractanta va solicita clarificari de la solcitanti prin
email.
Art.SO Prezentul Ghid se completeaza cu prevederile legale in vigoare.
Art.SI Prevederile prezentului Ghid var fi aplicate tuturor finantarilor pentru activitatea
sportiva din cadrul programului de utilitate publics "Promovarea sportului de performanta"
acordate din bugetul judetului Ialomita.
Art.S2 Anexele urmatoare fac parte integranta din prezentul Ghid:
Anexa nr.1 - formular de cerere de finantare;
Anexa nr.2 - declaratie persoane juridice;
Anexa nr.3 - bugetul de venituri si cheltuieli;
Anexa nr.4- formular pentru raport evaluare lunara, intermediara sau finala;
Anexa nr.S- declaratia de impartialitate a beneticiarului;
.
Anexa nr.6- adresa de inaintare a raportuluiluna.r, intermedia.r sau final;
Anexa nr.7- declaratie de impartialitate a membrilor comisiei de evalua.re I contestatii;
Anexa nr.8- model curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport;
Anexa nr.9 - contract cadru de finantare;
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Anexa nr. l la Ghid
Structura sportiva
Nr.
din

.
.

CERERE DE FINANTARE-CADRU
pentru finantarea proiectelor/programelor sportive
A. Date privind structura sportiva
I. Denumirea structurii sportive
2. Adresa
3. Certificat de identitate sportiva nr
4. Cont nr
, deschis la
5. Cod fiscal
6. Alte date de identificare:
Telefon
.
E-mail
.

Fax

.

Web

.

.
.

.
.
.

7. Echipa responsabila de derularea proiectului (numele �i prenumele, functia in cadrul
structurii sportive, telefon)
7.1. Coordonator
.
7.2. Responsabil financiar
.
7.3. Responsabil cu probleme tehnice
.
7.4. Alti membri, dupa caz
.

B. Date privind proiectul/programul
l. Denumirea proiectului/prograrnului
.
2. Scopul
.
3. Obiective specifice
.
4. Activitati/Actiuni din cadrul proiectului/prograrnului
.
5. Perioada de derulare/actiune/activitate
.
6. Locul de desfasurare/actiune/activitate
.
7. Participant! (numarul �i structuraj/actiune/activitate
.
8. Costurile estimate ale proiectului/programului (Se va detalia pe actiuni/activitati, categorii
de cheltuieli si surse de finantare.), conform tabelului de mai jos:
Nr. Programul, proiectul,
Valoarea totala
crt. actiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli")

. l. Programul
Total:

Proiectul
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din care
suma solicitata venituri
din
fonduri proprii
oublice
ale structurii
sportive
(daca este
cazul)

1.1. Actiunea/activitatea
otal: din care:
1.2. Actiunea/activitatea
otal: din care:
1.3. Actiunee/activitatea
otal: din care:
1.4. Actiunea/activitatea
otal: din care:
1.5. Actiunea/activitatea
otal: din care:

Nota: Sumele vor fi exprimate in lei (RON).
9. Resurse umane si financiare ale entitatii, angrenate in realizarea actiunilor/activitatilor din
cadrul proiectului
1. Resurse umane
1.1.
Numar de personal CAS (Contract Activitate Sportivaj/Cllvl (Contract Individual de
Munca) - total: ... ,
din care:
- antrenori:
.
- sportivi:
.
- kinetoterapeuti:
.
- maseuri:
.
- doctori:
.
- asistenti medicali .
- statisticieini:
.
1.2.
Numar de sectii pe ramura de sport:
.
1.3.
Numar de sportivi legitima]i pe sectii:
.

2. Resurse financiare
2. l. Venituri proprii estimate a se realiza in anul curent - total: ... lei (RON), din care:
- donatii, sponsorizari:
lei (RON)
- venituri din activitati economice (prestari de servicii, inchirieri, reclama, publicitate etc.):
...................... .lei (RON)
.lei (RO )
cotizatii, taxe, penalitati etc.:
alte venituri:
.lei (RON)
Data:
Reprezentantul legal,
N umele �i prenumele:
Sernnatura:

Coordonatorul de proiect,
Nurnele �i prenumele:
Semnatura:
Stampila structurii sportive:
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Anexa nr.2 la Ghid

DECLARATIE

localitatea
domiciliat
........................................................ ,
Subsemnatul
in
,
, ap
, bl..
nr
.................................... , str.
, posesor al actului de identitate
, codul postal
sectorul/judetul
, in calitate de
, codul numeric personal
nr
............ seria
, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in
reprezentant al
declaratii, ca structura sportiva pe care o reprezentam indeplineste conditiile prevazute de
Ordinul ministrului tineretului eyi sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri
publice a proiectelor si programelor sportive, declar pe propria raspundere urmatoarele:
a) este structura sportivil. recunoscuta in conditiile legii/entitate in conditiile legii care are
dreptul sa solicite finantarea activitatilor sportive;
b) nu are obligatii de plata exigibile si nu este in litigiu cu institutia finantatoare;
c) nu are obligatii de plata exigibile privind irnpozitele �i taxele catre stat, precum si
contributiile catre asigurarile sociale de stat;
d) informatiile furnizate institutiei finantatoare in vederea obtinerii finantarii sun! veridice;
e) nu se afla in situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive si a
regulamentelor proprii;
f) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare �i nu se afla in stare de dizolvare
ori de lichidare, in conformitate cu prevederile legate in vigoare;
g) nu beneficiaza de un alt contract de finantare din fonduri publice pentru acelasi proiect de la
aceeasi autoritate finantatoare in cursul anului fiscal curent;
,
h) nu a beneficiat/a beneficiat in anul fiscal ln curs de finantare de la institutia
lei.
in suma de
lei.
i) se obliga sii participe cu o contributie financiara proprie de
Data:

Entitatea
Reprezentant legal

.

.
.

Semnatura,
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Anexa nr.3 la Ghid
BUGETUL DE VENITURI �I CHEL TUIELI
1 a1,1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
De nu mitr ea e n t't"+;'
actiunii/activitiitii
din
cadrul
Bugctul
proiectului/programului •...................................................................................

Nr.
Crt.

1

Actiunea/activitatea/
categoriile de cheltuieli

Valoarea
totala

din care
din
fonduri
publice

este cazuli

Acti unea/acti vi tatea .....................
total .................................... ,
din care
a)! ..........................................
b)3 ..........................................
exemplu:
a) cazare: IO persoane x 50lei/zi x 5zile
= 2500 lei

2

Actiunca/activitatea
total
. .. .. . , din care
a)
b)

TOTAL

din
venituri proprii
ale structurii
sportive (dacii

.
.
.
.

Reprezentanti legali:
(numele, prenumele, functia, semnatura �i stampila structurii sportive)
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Anexa nr. 4 la Gbid
Denumirea entitatii

.

RAPORTDEEVALUARE
lunar/intermediar/final

Contract de finantare nr
incheiat la data
Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr
din data de
Autoritatea finantatoare : Judetul Ialomita
- adresa: Piata Revolutiei nr.l
- telefon/fax : 0243250200
- e-mail: cji@cicnet.ro
Data lnaintarii raportului
.
I. Denumirea proiectului
.
2. Coordonatorul proiectului
.
3. Perioada:
.

I

Data de inceput

I

aprobat prin
.

Data de srar§it

4. Locul de desfaurare
.
5. Scopul proiectului
.
6. Obiectivele proiectului
a. Obiective generale:
I
Obiectiv 1
Obiectiv 2
b. Obiective specifice:
Obiectiv l
Obiectiv 2
.7. Raport de activitate
a.Descrierea pe scurt a activiratilor desfasurate pilna la data intocmirii raportului: (Descrierea
nu va depasi o pagina, vor fi pretezentate datele necesare unei evaluari de ansamblu a derularii
programului/proiectului si a verificarii realitatii prestatiilor: beneficiari, ecouri de presa,
colaborarea cu alti parteneri etc.)

I

b. Realizarea activitatilor propuse:
(Au putut fi desfasurate aceste activitati in timpul planificat? DA/NU. Daca NU, propuneti
masurile ce urmeaza a fi luate in continuare pentru realizarea tuturor activitatilor prevazute in
contractul de finantare).

c. Rezultate obtinute si rezultate asteptate:
(Rezultatele obtinute �i rezultatele asteptate vor fi consemnate in raport cu fiecare activitate
desfasurata, in concepte masurabile, indicatori de eficienta. Anexati documente relevante, dupa
caz.)
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8. Indicatori:
a. De eficienta
b. Fizici/cantitativi
c. De rezultat
Obiective
Indicatori
Indicatori de eficienta (cost Obiectiv l
cost Obiectiv 2
mediu/proiect,
mediu/actiune,
cost Obiectiv 3
mediu/participant, etc.)
Obiectiv 1
Indicatori fizici
(nr. de actiuni, nr. de Obiectiv 2
competitii, nr. de sportivi, nr. Obiectiv 3
de
cupe/diplome/medalii,
etc.)
Indicatori de rezultat (cifre, Obiectiv 1
fapte, timp, servicii, nr. de Obiectiv 2
persoane, etc.)
Obiectiv 3

Masura atinsa

Denurnire indicator

9. Participanti
Prescolari Elevi

Tineri

Ciclul
primar

Ciclul
gimnazial

Liceu

Alji

Total

intre 18 si participan]i
29 de ani,
inclusiv

Nr.

de

persoane
10. Beneficiari:
a.
Directi
b.
Indirecti
f

I

Beneficiari

I

Directi

Indirecti

11. Resurse:
a. Resurse umane ( din care voluntari):
Total
Resurse urnane

Din care voluntari

b. Resurse financiare: Raport financiar
l. Date despre finantare:
valoarea totala a proiectului, conform contractului de finantarenr
valoarea
finantarii
cumulate
la
data
lntocmirii

.
raportului:

. propne
. a B enefiiciaru
.
1 UI:. .................•................••..•...•.•.........................••..
contnib une
contributia financiara a autoritatii finantatoare de la bugetul judetului Ialomita
c. Resurse materiale �i echipamente:

I Nr. I Denumire material/ echipament

I Nr. Bucati (alta UM)
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12. Imoactul oroiectului:

13. Continuitatea proiectului:

14. Mediatizarea proiectului:
Responsabil de proiect :
Numele si prenumele:
Functia:
Semnatura:
Data:
AVIZAT -------,-----Nu me le si prenumele:
Functia:
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Anexa nr. 5 la Ghid

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE
Reprezinta conflict de interese orice situatie care ii impiedica pe beneficiar in orice
moment s1i actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si situatia in
care executarea obiectiv1i �i impartiala a functiilor oricarei persoane implicate in implementarea
proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese
comune cu o alta persoana.
Subsemnatul,
in calitate de
al
.. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . ... .. . . .. . . . .. . . . . . . .. ca persoana cu drept de reprezentare a entitatii ( structurii
sportive solicitant1i), in ceea ce priveste implementarea proiectului/programului sportiv, ma
oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum
este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare
despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea conflict.

Entitatea/Structura sportiva

.
.

Reprezentant legal.
Sernnatura,

Data

.

Anexa nr. 6 Ia Ghid
Adresa de inaintare a raportului final/intermediar/lunar
Catre,
JUDETUL IALOMITA

Alaturat va inaintam Raportul narativ si financiar final/intermectiar/lunar privind
, aprobat prin Hotararea
proiectul/programul sportiv lnregistrat cu nr
Consiliului Judetean Ialomita nr
din data de
avand titlul
............................................... care a avut/are loc in perioada..................... in
valoare
de
.

Data

.

Reprezentant legal

Coordonator proiect
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Numele si prenumele
Semnatura

.
.

Numele �i prenumele
Semnatura

.
.

Stampila entitatii/structurii sportive

Anexa nr. 7 Ia Ghid

Declaratie de impartiulttate
a membrilor comisiei de evaluare/conrestatit
Subsemnatul .. . . . ... .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . ..
detin, ca membru al Comisiei de
evaluare/contestatii a proiectelor/programelor sportive depuse in cadrul programului xde
utilitate publica "Promovarea sportului de perforrnanta", care pot primi finantare de la bugetul
Judetului Ialornita, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor inaintate comisiei.
Declar prin prezenta, cil. nici eu �i nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei piinl\ la gradul al
II-lea inclusiv nu avem niciun interes patrimonial sau nepatrimonial in legatura cu cererile de
acordare a finantarii integrale sau partiale a proiectelor/programelor sportive de interes public,
inaintate Comisiei de evaluare/contestatii,
Confirm cii, in situatia in care a� descoperi, in cursul actiunii de evaluare/solutionare
contestatii, ca un astfel de interes exista, voi declara imediat acest lucru si ma voi retrage din
comisie.

Nume si prenume

.

Data
Semnatura

.

Anexa nr. 8 la Gbid

CURRICULUM VITAE
Rolul propus in proiect: coordonator proiect/program sportiv
I. Nume:
2. Prenume:
S. Data nasterii:
4. Cetatenie:
5. Stare civila:
6. Domiciliu:
7. C.I./B.I.: seria

.
.
.
.
.
.
nr

.
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8. CNP:
9. Telefon:
10. Studii:

L"'

tutia [

.
.
.

°'

la - "'"' la I

11. Limbi straine: Indicati cornpetenta lingvistica pe o seals de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de
baza)

r�b

f'"'
12. Membru in asociatii profesionale:
13. Alte abilitati:

it

.
.

14. Functia in prezent:
.
15. Calificari cheie:
.
16. Experienta specifica:
.
17. Experienta profesionala: .........................................
. .
Pozitia
nstitutia
Date de la - pana la
Locatia

.

18. Alte informatii relevante:

.
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Descriere

Anexa 9 la Ghid
CONTRACT-CADRU DE FINANTARE
a actiunilor/activitatilor sportive din cadrul proiectului/programului

Nr.

_ din

-------

CAP. l
Partile contractante
JUDETUL IALOMITA, cu sediul 1n Municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr.1, cod
fiscal
cont
bancar
,
deschis
la
___________ , reprezentat prin domnul VICTOR MORARU, Presedintele
Consiliului Judetean Ialornita, in calitate de autoritate finantatoare (denumita in continuare
,,Autoritatea finantatoare")

�i
cu sediul in
str.
sectorul
ap.
_
_________ nr. __ , bl. __ , sc. __ , et.
avand Certificat de identitate sportiva nr.
, cont bancar
si CUI
deschis la
reprezentata de
______ ,in calitate de beneficiar (denumita in continuare ,,Beueficiarul"),
in baza dispozitiilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii educatiei
fizice �i sportului nr. 69/2000 cu modificarile si completiirile ulterioare, ale Ordinului Ministru
pentru Sport si Tineret nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si
programelor sportive, ale Hotararii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea ormelor
financiare in activitatea sportiva, cu modificarile �i cornpletarile ulterioare �i ale Ghidului
, au convenit incheierea
aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr.
prezentului contract de finantare ln urrnatoarele conditii acceptate de partile semnatare:
CAP.2
Obicctul

si valoarea contractului

ART.1.
Obiectul prezentului contract 11 constituie finantarea proiectului/programului sportiv, respectiv
a
din
cadrul
actiunilor/activitatilor
programului
sportiv
............................................................................. , prevazute in Anexa nr. 1.
ART.2.
Autoritatea finantatoare aloca suma de
lei pentru finantarea
actiunilor/activitatilor prevazute la art. 1, reprezentind __% din valoarea totala a
proiectului/programului.
Beneficiarul se obliga sa asigure din surse proprii suma de __ lei pentru realizarea
actiunilor/activitatilor prevazute la art. l, reprezentind __ % din valoarea totala a
proiectului/programului.
CAP.3
Durata contractului
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ART.3
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pentru
sau sezonul competitional
din perioada
perioada ·

CAP.4
Drepturile si obligatiile partilor
ART.4
Beneficiarul are urrnatoarele d.repturi si obligatii:
a) sil utilizeze sumele prevazute la art. 2 exclusiv pentru finantarea cheltuielilor eligibile
aferente actiunilor/activitatilor prevazute in Anexa nr. I, potrivit destinatiei stabilite prin
contract in Anexa nr. 3 si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
b) sil realizeze actiunile/activitatile prevazute la art. 1, obiectivele §i indicatorii prevazuti 'in
A.nexa nr. l;
c) sa promoveze imaginea Judetului Ialornita si a Consiliului Judetean Ialomita prin expunerea
siglelor acestora pe echipamentul sportiv, pe afise, pliante, machetele ziarelor, pe panourile
publicitare, pe spider, roll-up (panou pentru interviuri) si harmer pe marginea terenului (langa
eel al sponsorului, dupa caz);
cl) sa permita persoanelor delegate de autoritatea finantatoare sa efectueze controlul privind
modul de utilizare a fondurilor prevazute la art. 2;
e) sil respecte prevederile actului constitutiv §i ale statutului propriu, precum sl statutul §i
regularnentele federatiei sportive nationale la ca.re este afiliata;
f) sa intocrneasca si sa transmita autoritatii finantatoare, in primele 10 zile Iucratoare ale lunii
pentru luna anterioara, raportul financiar conform modalitatilor de decontare stabilite de
autoritatea finantatoare, 'in concordanta cu actiunile/activitatile §i bugetul proiectului prevazut
la anexa nr. l §i anexa n.r.2 la prezentul contract.
g) sa restituie, in situatia nerespectarii dispozitiilor legale si a prevederilor prezentului contract,
in tennen de 15 zile de la data cornunicarii somatiei de plata din partea organului de control,
sumele primite, precum si penalitatile aferente acestora, calculate potrivit dlspozitiilor legale in
vigoare;
h) sa permita utilizarea, 'lo scop necomercial, de catre autoritatea finantatoare, a imaginii de
grup sau individuale, statlca sau in miscare, a sportivilor care participa la actiunile finantate;
i) sa promoveze spiritul de fair-play, sa intreprinda masurile .necesa.re pentru prevenirea si
combaterea violentei si dopajului in cadrul actiunilor finantate potrivit prezentului contract;
j) sii transmita un raport cu privire la realizarea obiectivelor prevazute in contract la finalul
campionatului sau la finalul anului pentru sporturile al carer calendar cornpetitional corespunde
anului calendaristic;
k) sii respecte Conditiile si criteriile de finantare stabilite de finantator;
I) sa asigure cofinantarea proprie prevazuta la art. 2.

ART.5
Autoritatea finantatoare are urmaroarele drepturi §i obligatii:
sa supravegheze si sa controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum §i modul de
a)
respectare a dispozitiilor legale;
sa plateasca finanrarea in transe;
b)
sa penalizeze, cu 20% din valoarea finantarii, Beneficiarii care nu prornoveaza imaginea
c)
Judetului Ialomita �i a Consiliului Judetean Ialornita prin expunerea siglelor pe: echipament,
afise, pliante, machetele ziarelor, panouri publicitare, spider, roll-up (panou pentru interviuri),
bannere la marginea terenului de joc
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sa asigure cheltuielile eligibile, din regulament, la valorile prevazute in HG nr.
1447/2007 completate de Ghidul aprobat de Consiliul Judetean Ialomita pentru actiunile/

d)

activitatile sportive.
sa analizeze si sa dispuna diminuarea daca se impune a valorii contractului in cazul
f)
nerealizarii prevederilor prezentului contract;
in cazul in care beneficiarul nu indeplineste indicatorii asuma]i prin anexa nr.3 la
g)
prezentul contract, autoritatea finantatoare are clreptul de a solicita restituirea sumelor acordate,
precum si sistarea virarii sau climinuarea surnei repartizate.

CAP.5
Raspunderea contractuala

ART.6
1.
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin
prezentul contract, partea in culpa raspunde in conditiile prezentului contract si ale dispozitiilor
legale in vigoare.
2.
Pentru nedepunerea la termenul convenit prin prezentul contract a docurnentelor
prevazute la art. 4 lit. g, autoritatea finantatoare va refuza decontarea cheltuielilor efectuate cu
ocazia desfasurarii actiunilor/activitatilor respective.

ART.7
Porta majora exonereazii de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.

CAP. 6.
Litigii

ART.8
Divergentele care pot aparea intre parti pe parcursul derularii prezentului contract vor face
obiectul unei concilieri pe cale amiabila. in situatia in care aceasta nu s-a realizat in termen de
15 zile de la demararea acestora, partea nernultumita se poate ad.resa instantei de judecata
competente, in conditiile legii.

CAP.7
Dispozitii finale
ART.9

Regimul de gestionare a sumelor alocate �i controlul financiar se realizeaza in conditiile legii.
Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor efectuate in baza prezentului contract
se fac potrivit normelor privind finantele publice.

ART. to
Curtea de Conturi poate exercita control financiar asupra derularii activitatilor nonprofit
finantate din fonduri publice.

Art.11
Prevederile contractului au putere deplina pentru parti si se constituie in norme cu caracter
tehnic, financiar si aclministrativ. Prezentele prevederi contractuale se cornpleteaza cu cele din
legislatia in materie, inclusiv cu Ghidul aprobat prin hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr.

ART.12
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Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul partilor �i se
consemneaza intr- un act aditional.

ART.13
Eventualele sume neutilizate vor fi returnate de beneficiar in termen de maxim
data ��������-

zile de la

ART.14
Prezentului contract i se vor atasa Anexele la Ghidul aprobat prin HCJ Ialomita nr. __ .
Anexele fac parte integranta din prezentul contract.
ART.15
Prezentul contract se incheie in trei exemplare originate, dintre care doua exemplare pentru
autoritatea finantatoare si un exemplar pentru Beneficiar.
JUDETUL IALOMITA
Reprezentant legal

Presedintele
Consiliului Judetean Ialornita
VICTOR MORARU
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Anexa nr. 1 Ia contractul-cadru

Structura sportiva
.
Actiunile/ Activitatile din cadrul proiectului/programului

..................................................................................................................
JNr.

I

IDenumirea

jeerioada Nr. de
jcostul JAlte
ILocul de
fcrt. actiunii/ fdesfa�urarelactiunii participantifactiunii mentiunil
.
I
activitai;iil
I
i

I

!
I

I II

I

i

I

I

I

Reprezentanti legali:
(numele, prenumele, functia, semnatura �i stampila structurii sportive)

Anexa nr. 2 la contractul-cadru
Structura sportiva
.
Bugetul actiunii/activitatii din cadrul proiectului/programului

.
din ea re
die

Nr. Ai:.tiunea/Activttatea/Categoriile d� cheltuieli
crt.

Valoarea din
venltu.ri
total!
fonduri proprii
publ lee ale

structurii
sportive

Actiunea/A.ctivitatea ·--·-·--· ..

..• ····-·-···----, total

·--·-······ ••............. ··-·• din care:
a)•1 ·---·

.

...

··-· ............•....................................... ·······MM·

······-·-·-·----- b1-1

Exemplu:
aJ ct1zare: 10 pe r soane x 50 lei/zi x 5 tile• 2.500 li!i

Actiunea/Activitatea ·--·-·M·M
·-·"·-·"·, din care:

,,

•••M•M••M•M•-•• 0 • •• 0

,.

total

0

bl ·-···---- .. ,.
l'OTAL

1 Categorii de cheltuieli.
Reprezentanti legali:
A

(numele, prenumele, functia, sernnatura �i stampila structurii sportive)
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Anexa nr.3 la contractul-cadru
Structura sportiva
.
Scopul, obiectivele si indicatorii de evaluare ai proiectului/programului
A. Scopul:

B. Obiective:
Obiectivul general:
Obiective specifice:

.
.

C. lndicatori
Cl. Indicatori de eficienta (denumire, unitate de masura):
a)

.

.

b)
C2. lndicatori fizici ( denumire, mutate de masura):
a)

.

b)

.

C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de rnasura):
a)

.

b)

.

Reprezentanti Jegali:
(numele, prenumele, functia, semnatura si starnpila structurii sportive)
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Anexa nr.2 la HCJ Ialomita nr. __/

2020

GHIDUL SOLICITANTULUI
privind finantarea din fonduri publice alocate din bugetul judetului Ialomita a
cercrilor de finantare nerambursabila depose in cadrul programului sportiv de utilitate
publica "Sportul pentru top", pentru anul 2020

CAP.I - DISPOZITII GENERALE
1.1 Scopul �i cadrul lcgislativ, principii �i termeni de referinta

Art. 1.(1) Prezentul Ghid de finantare are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si
a procedurii pentru analizarea �i evaluarea cererilor de finantare din fondurile publice acordate
din bugetul judetului Ialomita, pentru finantarea proiectelor/programelor sportive ale
structurilor sportive de drept public/privat infiintate pe raza administrativ-teritoriala a judetului
Ialomita, constituite ca persoane juridice fara scop patrimonial, detinatoare ale certificatului de
identitate sportiva,
(2) Procedura de acordare a finantarilor din fonduri publice pentru proiectele/programele
sportive de utilitate publica, in cadrul carora se pot finanta proiecte de activitate sportiva este
reglementata de:
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare;
Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitati nonprofit de interes general;
Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri
pub lice a proiectelor �i prograrnelor sportive, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare;
H.G. nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor
Legii educatiei fizice �i sportului nr. 69/2000;
H.G. nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportiva;
Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr.631/890/2017 privind aprobarea modelului
cadru al contractului de activitate sportiva;
HG nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor,
procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice.
Art. 2. Prezentul Ghid de finantare stabileste procedura �i demersurile necesare privind
atribuirea contractului sau a contractelor de finantare pentru activitati sportive din cadrul
programului sportiv "Sportul pentru toti" prevazut de Ordinul MTS nr. 664/2018, din fonduri
publice ale judetului Ialornita alocate cu aceasta destinatie,
Art. 3. 'ln intelesul prezentului Ghid, termenii si expresiile utilizate pentru domeniul
SPORT sunt cele definite in: Legea nr. 69/2000, Legea educatiei fizice �i sportului, cu
modificarile �i cornpletarile ulterioare; Hotararea de Guvern nr. 884/200 I pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului
nr. 69/2000; Ordinul nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor cluburilor
sportive de drept privat si ale asociatiilor judetene pe rarnura de sport si ale Municipiului
Bucuresti; Hotararea de Guvern ru. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare in
activitatea sportiva, astfel:

a) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit ln mod direct pentru o
persoana fizica sau juridica;
b) activitate sportiva - complex de actiuni anuale care au ca scop comun indeplinirea unor
obiective cu caracter sportiv;
c) autoritate flnantatoare - Judetul Ialornita
d) beneficlar-solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare in urma aplicarii
procedurii selectiei publice de proiecte;
e) categorie de eligibilitate - categorie in cadrul careia trebuie sa se inscrie proiectele pentru
a fi eligibile;
f) cheltuieli eligibile - sunt considerate eligibile cheltuieli care reflects costuri necesare si
rezonabile, sunt oportune si justificate, sunt efectuate pe perioada de desfasurare a
programului , sunt legate in mod direct de obiectul contractului de finantare �i trebuie sa fie
prevazute in formularul de buget, identificabile si verificabile, sunt sustinute de acte si
documente justificative originale corespunzatoare;
g) contract de finantare - contract incheiat, in conditiile legii, intre Judetul Ialornita, denumit
Ill continuare autoritate finantatoare �i un beneficiar, structura sportiva de drept privat cu
personalitate juridica, definita conform legislatiei in vigoare;
h) strueura sportiva - persoana juridica de drept public sau privat, fara scop patrimonial, cu
sediul social in judetul Ialomita, detinatoare a Certificatului de Identitate Sportiva "Sportul
pentru to!i''careia i-a fost atribuit numarul de inregistrare in Registrul Sportiv, afiliata la
asociatia judeteana "Sportul pentru toti";
i) finantare - alocare financiara din fonduri publice de catre autoritatile deliberative, in
conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu
prevederile Legii nr. 69/2000, cu modificarile �i completarile ulterioare, cu dispozitiile
Ordinului ministrului tineretului �i sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri
publice a proiectelor si programelor sportive �i cu celelalte dispozitii legale in materie
pentru programcle sportive de utilitate publica;
j) fonduri publice - surne alocate din bugetul local al Judetului Ialornita;
k) solicitant - structura sportiva infiintata in conditiile legislatiei in vigoare, indreptatita sa
solicite finantarea si sa depuna o cerere de finantare pentru un proiect/program sportiv;
1) proiect sportiv - plan sau intentie de a intreprinde/organiza un complex de activitati cu
caracter sportiv ce vizeaza mentinerea unei bune stari de sanatate �i consolidarea
socializarii cetatenilor prin crearea unui cadru social si organizatoric favorizant, eveniment
sportiv secvential din cadrul unui program sportiv inclus in calendarul al unei structuri
sportive;
m) program sportiv - plan de activitate in care sunt stabilite, in ordinea desfasurarii lor,
etapele propuse pentru o perioada data; complex de actiuni care au ca scop comun
indeplinirea unor obiective cu caracter sportiv pentru o activitate sportiva secventiala.
Categoriile de actiuni care constituie activitatea sportiva din cadrul unui program sportiv
sunt: cornpetitiile sportive de masa, evenimentele sportive de masa, denurnite impreuna
actiuni sportive. Programele sportive aprobate de catre autoritatea finantatoare · sunt
denumite ,,programe sportive de utilitate publica";
n) competitie sportivii - actiune sportiva organizata de structuri sportive si/sau de alte entitati
competente, in baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor
sportive, realizarea de recorduri si/sau obtinerea victoriei;
o) competitie sportivii intern ii - competitie sportiva la care, conform regulamentului de
desfasurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din Romania;
competitle sportivii internii de nivel national - competitie sportiva interna care are ca
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator la nivel national;
competitie sportivii interna de nivel zonal sau interjudetean-cornpetitie sportiva
interna care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigaror
la nivel zonal ori interjudetean sau promovarea in esalonul valoric superior;
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competitie sportiva interna de nivel [udetean - competitie sportiva interna care are ca
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator la nivel judetean
sau promovarea in esalonul valoric superior;
competitie sportivii intcrnll de nivel comunal, orasenesc sau municipal - competitie
sportiva interna care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui
castigator la nivel comunal, orasenesc sau municipal;
p) competitie sportiva internationala - competitie sportiva la care, conform regulamentelor
de desfasurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizatii sportive din mai multe tari;
q) organizatii sportive - structuri sportive, persoane juridice de drept public ori privat,
asociatii sportive scolare si universitare fara personalitate juridica care, potrivit actului de
infiintare sau statutului, pot organiza, participa si/sau finanta, dupa caz, actiuni sportive in
cadrul prograrnului sportiv de utilitate publica "Sportul pentru to]i";
r) colcctive tehnice - care pot avea in componenta: antrenori, medici, cercetatori, metodist,
asistent medical, kinetoterapeuti, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alti specialisti
stabiliti de federatiile sportive sau de catre organizatiile sportive abilitate cu atributii in
coordonarea �i finantarea activitatii sportive de performanta, care sun! implicati direct si
indirect, prin intermediul atributiilor, in performanta sportiva;
Art. 4. Pentru a putea participa la procedura privind attibuirea contractelor de finantare
pentru proiecte si prograrne sportive, solicitantii trebuie sa fie structuri sportive, infiintate pe
raza Judetului Ialornita, afiliate la asociatia judeteana "Sportul pentru to]i", constituite ca
persoane juridice dctinatoare ale certificatului de identitate sportiva, carora le-a fost atribuit
numar de inregistrare in Registrul sportiv.
Art. 5. Finantarea din fonduri de la bugetul Judetului Ialornita se va face pentru
programul de utilitate publica "Sportul pcntru toti" prevazut in Ordinul nr. 664/2018.
5.1. Scopul programului sportiv de utilitate publica ,,Sportul pentru tori":
Programul ,,Sportul pentru toti" reprezinta un program national de promovare a
practicarii �i dezvoltarii sportului pentru toti, respectiv mentinerea unei bune stari de sanatate si
consolidarea socializarii cetatenilor prin crearea unui cadru social si organizatoric favorizant.
Programul sportiv este un complex de actiuni care au ca scop comun indeplinirea unor
obiective cu caracter sportiv si indicatori, pentru un eveniment sportiv secvential, pentru o
cornpetitie organizata pe o perioada stabilita printr-un regulament tnscrista) 111 calendarul
asociatiei judetene ,,Sportul pentru top" sau al Federatiei Romane ,,Sportul pentru Toti".
Categoriile de actiuni care constituie activitatea sportiva din cadrul unui program sportiv sunt:
competitiile/evenimentele sportive si alte actiuni sportive, denumite impreuna actiuni sportive.
Programele sportive aprobate de catre Consiliul Judetean Ialornita sunt denumite ,,programe
sportive de utilitate publica".
5.2. Obiectivele programului sportiv de utilitate publics ,,Sportul pentru toti":
a) lncurajarea practicarii activitatilor fizice si sportive, in mod continuu �i sustinut, de
cat mai multi mernbri ai comunitatii locale;
b) atragerea si stimularea tuturor categoriilor de cetateni, fara nicio discriminare, in
mod liber �i voluntar, independent sau 111 cadru organizat, pentru practicarea activitatilor fizice
si sportive;
c) incurajarea structurilor sportive sa dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele
sale de practicare, ca forma de intretinere a starii generale de sanatate si dezvoltare a
individului;
d) 1ncurajarea practicarii sporturilor de iama si a sporturilor/activitatilor denumite ,,de
agrement": schi, patinaj, sanie/sanius, sarituri cu schiurile etc.;
e) incurajarea practicarii natatiei, sporturilor nautice si a sporturilor/activitatilor
denurnite ,,de agrement".
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1.2 Domeniu de aplicare
Art.6 (1) Prevederile prezentului Ghid se aplica pentru atribuirea oricarui contract de
finantare a activitatii sportive din cadrul programului sportiv prevazut la art. 5, de la bugetul
Judetului Ialornita, a programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public/privat
infiintate pe raza unitatii administrativ-teritoriale, ale entitatilor enumerate la art. I alin. (I) din
prezentul Ghid, atilt pentru ramurile sportive individuale, cat �i pentru jocurile sportive

competitionalc.
(2) Finantarea de la bugetul judetean nu se acorda pentru structuri sportive care obtin
venituri mai mari de 20% din bugetul propriu, din vanzarea de bilete/abonamente la evenimente
sportive, de materiale promotionale sau alte asemenea.

1.3 Principii de atribuire a coutractelor de finantare
a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

Art. 7 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare sunt:
libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca structurile sportive de drept
public sau privat, infiintate pe raza judetului Ialornita, sa alba dreptul de a deveni, in
conditiile legii, beneficiari;
eficacitatea utilizarti fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential �i a
criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor �i a specificatiilor tehnice si
financiare pentru atribuirea contractelor de finantare;
transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare;
tratameotul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie �i a
criteriilor pentru atribuirea contractelor de finantare, astfel meat orice structura sportiva de
drept public sau privat, lnfiintata pe raza judetului Ialornita, sa aiba sanse egale de a i se
atribui contractul respectiv;
excluderea cumulului, ln sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes
general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de
finantare de la aceeasi autoritate finantatoare In decursul unui an fiscal;
neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor financiare unei
activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului
de finantare;
coflnantarea, in sensul ca finantarile trebuie insotite de o contributie a beneficiarului de
minimum 10 % din valoarea totala a finantarii alocate, stabilita prin hotarare a Consiliului

Judetean Ialomita;
h) anualitatea, 1n sensul derularii intregii proceduri de finantare ln cadrul anului calendaristic
1n care s-a acordat finantarea din bugetul local pentru evenimente sportive secventiale;
Art.8 Finantarea se acorda pentru acoperirea partiala a unui program/proiect sportiv in
baza unui contract de finantare incheiat 1ntre parti,
1.4 Prevederi bugetare
Art.9 Cererile de finantare vor fi selectionate 1n cadrul limitelor fondurilor anuale
aprobate de Consiliul Judetean Ialomita alocate programelor sportive, stabilit potrivit
prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului
judetului Ialomita, cu rectificarile bugetare stabilite 10 conformitate cu legislatia ln vigoare.

1.5 Informarea publica �i transparenta decizionala
Art. 10 Procedurile de planificare si executare a plafoanelor fondurilor destinate
finantarii activitatilor sportive din cadrul programelor sportive, procedurile de atribuire a
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contractelor de finantare, contractele de finantare incheiate de autoritatea finantatoare cu
beneficiarii, precum si rapoartele de executie bugetara privind finantarile constituie informatii
de interes public, potrivit dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public.

CAP. II - CRITERIILE �I CONDITIILE DE ACCES LA
FO DURILE PUBLICE PENTRU FINANTAREA ACTIVIT.ATILOR SPORTIVE
Art. 11 Criteriile �i conditiile care trebuie indeplinite cumulativ de catre solicitant, in
raport cu prevederile Ordinului nr. 664/20 I 8, sunt urmatoarele:
a) sa fie o structura sportiva, fara scop patrimonial, recunoscuta in conditiile legii, sau o
institutie/organizatie indreptatita sa solicite finantarea, aviind sediul in raza administrativteritoriala a judetului Ialornita, afiliata la asociatia judeteana "Sportul pentru toti",
detinatoare a Certificatului de Identitate Sportiva careia i-a fost atribuit numarul de
inregistrare in Registrul Sportiv;
b) sa faca dovada afilierii la la asociatia judeteana "Sportul pentru toti" sau Federatia Romana
"Sportul pentru toti", dupa caz;
c) sa faca dovada depunerii situatiilor financiare la data de 31 decembrie pentru anul
precedent la organul fiscal competent daca cererea de finantare se depune dupa data la care
situatiile financiare au fost inregistrare;
d) sa contribuie cu minim IO% din valoarea finantarii solicitate;
e) sa nu aiba obligatii de plata exigibile din anul anterior sau anii anteriori la bugetul
judetului Ialornita;
f) sa nu aiba obligatii de plata exigibile privind impozitele �i taxele catre stat, precum si
contributiile catre asigurarile sociale de stat;
g) sa nu se afle in litigiu cu Judetul Ialomita/Consiliul Judetean Ialomita;
h) sa nu furnizeze informatii false Ill documentele care insotesc cererea de finantare;
i) sa nu se afle tn situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive, a
regularnentelor proprii, precum �i a legii;
j) sa nu faca obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori sa nu se afle deja in
stare de dizol vare sau de lichidare in conformitate cu prevederile legate in vigoare;
k) sa depuna cererea de finantare comp I eta in terrnenul stabilit de autoritatea finantatoare.
Art. 12 Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finantare, respectiv nu
este eligibil, solicitantul care nu indeplineste eel putin una dintre conditiile prevazute la art.l 1.
Art. 13(1) Autoritatea finantatoare are dreptul de a cere solicitantilor prezentarea tuturor
documentelor pe care le considera necesare pentru dovedesc eligibilitatea, precum si
docurnente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de
inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu
prevederile legale din Romania.
(2) Autoritatea finantatoare are dreptul de a nu permite participarea la selectia de proiecte,
solicitantilor care nu si-au indeplinit obligatiile asurnate prin contractele de finantare anterioare
incheiate cu autoritatea finantatoare si care nu au argmnentat aceasta situatie printr-o rnotivatie
temeinica,

Cap. III. PROCEDURA DE A TRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FIN ANT ARE
III.1 Dispozitii �i reguli generale
Art. 14 Atribuirea contractelor de finantare se face prin selectie, procedura care permite
atribuirea unui contract de finantare din fonduri publice, prin selectarea proiectului/programului
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sportiv de catre o comisie numita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita,
cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finantare. Rezultatele evaluarii In urma
selectiei publice de proiecte, precum si sumele alocate finantarii proiectelor eligibile vor fi
supuse aprobarii Consiliului Judetean Ialomita.
,
Art. 15 Autoritatea finantatoare poate organiza anual una sau mai multe sesiuni de
selectie a proiectelor, In functie de bugetul disponibil alocat cu aceasta destinatie.
Art. 16 Procedura de selectie de proiecte, organizata de Judetul Ialomita, va cuprinde
urmatoarele etape:
a) publicarea bugetului alocat finantarilor pentru activitatile sportive pentru anul fiscal In
curs;
b) publica.rea anuntului de participare la avizierul autoritatii finantatoare, pe site-ul acesteia
(www.cjialomita.ro) �i in doua ziare de circulatie locala;
c) Inscrierea, depunerea �i prezentarea proiectelor de catre solicitanti;
d) verificarea eligibilitatii, inregistrarii �i a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea
tehnica si financiara;
e) evaluarea propunerilor de proiectein baza prezentului Ghid;
f) comunicarea rezultatelor si transmiterea catre Consiliul Judetean Ialornita pentru a fi
aprobate prin hotarare, in conditiile legii;
g) incheierea contractului/contractelor de finantare;
h) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare,
Art. 17 Solicitantul are obligatia de a depune propunerea de proiect/program la adresa:
Consiliul Judetean Ialornita, Piata Revolutiei, nr I, municipiul Slobozia, judetul Ialomita.

IIl.2 Documentatia de solicitare a finantarii activitatilor sportive
Art. 18(1) Documentatia de solicitare a finantarii va cuprinde urmatoarele documente:
formularul de cerere de finantare, conform Anexei nr. I la Ghid;
declaratie pe propria raspundere-Anexa nr. 2 la Ghid;
bugetul de venituri �i cheltuieli al programului/proiectului - anexa nr.3 la Ghid;
declaratia de impartialitate - Anexa nr. 5 la Glud;
declaratia presedintelui/directorului solicitantului, privind reprezentantii legali ai
solicitantului, cu atributii in derularea proiectului sportiv ori dupa caz, imputernicirea de
catre presedintele/directorul solicitantului a responsabilului de proiect sportiv pentru
derularea acestuia;
f) CV-ul coordonatorului de proiect;
g) copie de pe certificatul de identitate sportiva;
h) dovada afilierii la asociatia judeteana "Sportul pentru toti" sau Federatia Romana "Sportul
pentru to]i'';
i) copie de pe hotararea judecatoreasca de infiintarc a structurii sportive, definitiva si
irevocabila;
j) certificat de inscriere a persoanei juridice tl'ira scop patrimonial in Registru asociatiilor �i
fundatiilor;
k) copii de pe statut si actul constitutiv, precum �i modificarile aduse acestora;
l) copii de pe hotararile judecatoresti ramase definitive �i irevocabile prit1 care s-au admis
rnodificari ale statutului �i actului constitutiv;
m) copie de pe situatia financiara pe anul anterior inregistrata la organul fiscal competent, cu
exceptia structurilor sportive inflintate in anul in curs;
n) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
o) copie de pe dovada sediului;
p) alte documente considerate relevante de catre aplicant.
(2) Copiile documentele vor purta mentiunea "conform cu originalul" si semnatura In
original a reprezentantului legal al solicitantului.
a)
b)
c)
d)
e)
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(3) Comisia, in activitatea de evaluare a proiectelor, are dreptul de a solicita prin email
clarificari referitoare la documentele depuse. Solicitantii au obligatia de a raspunde
clarificarilor in termen de maxim 24 de ore de la primirea acestora.
Art. 19 Documentatia de solicitare a finantarii se va intocmi in limba romana $i se va
depune in doua exemplare ( original si copie ), precum si in format electronic la registratura
Consiliului Judetean Ialomita.
Art. 20 Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al
continutului �i trebuie sa fie semnata, pe propria raspundcre, de catre solicitant sau de catre o
persoana imputernicita legal de acesta. Bugetul rarnane ferm pe toata durata de indeplinire a
contractului de finantare,
Art. 21 Solicitantul are obligatia de a exprima pretul din propunerea financiara in lei.
111.3 Organizarea �i funcnonarea comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte
Art. 22 Analiza propunerilor de proiecte este efectuata de catre o comisie de evaluare
constituita prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita,
Art. 23 Comisia are in componenta I presedinte $i 4 membri (cu drept de evaluare) si
un secretar (fara drept de evaluare), fiind legal intrunita in prezenta tuturor membrilor sai.
Art. 24 Sedintele comisiei sunt conduse de presedinte. Presedintele comisiei va asigura
convocarea �i prezenta membrilor comisiei, in termen de maxim 3 zile de la data cornunicarii
de catre secretarul comisiei a problemelor a carer rezolvare este de competenta comisiei,
Art. 25 Secretarul comisiei va prelua documentatiile de solicitare a finantarii, pe masura
inregistrarii lor.
Art. 26 Fiecare membru al comisiei de analiza si evaluare va semna o declaratie de
impartialitate, potrivit modelului prevazut in Anexa nr. 7 a Ghidului.
Art. 27(1) Comisia hotaraste prin votul majoritatii simple a membrilor.
(2) Hotararea comisiei de evaluare, insotita de rapoartele de evaluare privind atribuirea
contractelor de finantare, va fi inaintata catre Presedintele Consiliului Judetean Ialornita in
vederea promovarii �i adoptarii, in conditi ile legii, hotararii Consiliului Judetean Ialomita
privind finantarea a programelor sportive depuse de solicitanti.

III.4 Procedura evaluiirii �i selecnonari! cererilor de finantare
Art. 28(1) Cererile de finantare pentru programele/proiectele sportive depuse spre a fi
selectate trebuie sa urrnareasca urmatoarele:
a) se inscriu ln programul sportiv de utilitate publica "Sportul pentru toti", asa cum este
definit in prezentul Ghid $i Ordinul nr. 664/2018;
b) sunt de interes public intemaponal/national/regional/judeteanllocal, dupa caz, urmarind:
promovarea �i dezvoltarea activitatii sportive mi recreative;
tnentinerea unei bune stari de sanatate �i consolidarea socializarii cetatenilor prin crearea
unui cadru social si organizatoric favorizant;
asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea jocurilor sportive Ia
nivel recreativ;
atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din judetul

Ialornita;
cresterea accesului cetatenilor Ia activitati sportive;
organizarea unor evenimente sportive de masa;
dezvoltarea cooperarii sportive interna\ionale/na1ionale/inte1judetene;
promovarea valorilor sportive judetene in circuitul national, regional �i international;
promovarea irnaginii Judetului Ialomita in plan regional, national si international;
sunt depuse de solicitanti eligibili;
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respectli prevederile legale ill vigoare cu privire la normele de cheltuieli in domeniul
activitatii de sport, adaptate si stabilite la nivelul Judetului Ialomita prin prezentul Ghid.
(2) Cheltuieli eligibile, conform Ordinului nr. 664/2018, cu modificarile ulterioare, sunt:
1. cheltuieli de transport;
2. cheltuieli de cazare;
3. cheltuieli de masa;
4. cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor;
5. cheltuieli pentru achizitionarea de materiale si echipament sportiv;
6. cheltuieli medicate �i pentru controlul doping;
7. cheltuieli cu premiile sportive;
Pentru organizarea, participarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, beneficiarii pot
efectua, dupa caz, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate si alocate prin contractul de
finantare, cheltuieli Ii pentru:
a) cheltuieli cu indemnizatiile �i veniturile de natura contractuala stabilite prin contractul
de activitate sportiva (CAS) sau contractul individual de munca (CIM), incheiate intre
structura sportiva si sportivi/membrii staffului tehnic (antrenori, preparatori fizici, medici,
asistenti medicali, kinetoterapeuti, maseuri, directori tehnici) care au dobandit statutul de PIF,
dupa caz, (persoana fizica independents), ill conditiile legislatiei in vigoare;
b) cheltuieli de transport ocazionate de prezentarea/sosirea si plecarea, sportivilor, precum
si a membrilor staffului tehnic din localitatea/tara de domiciliu la locatia stabilita pentru
pregatire si retur, in conformitate cu prevederile contractului de activitate sportiva dintre
pilfli;
c) servicii de inchiriere de haze sportive, sali de conferinta, spatii, aparatura birotica si alte
bunuri necesare organizarii actiunilor;
d) refacere dupli efort, recuperare si igiena personala;
e) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice si a respectarii normelor de paza si
protectie contra incendiilor, la locul de desfasurare a actiunilor sportive;
f) achizitionarea de panouri si materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite si
alte materiale consumabile;
g) taxe de Inscriere si/sau de participare la actiunile sportive, taxe de organizare a
actiunilor, in conditiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitirnare si transfer;
Art. 29(1) Documentatia de solicitare a finantarii va fi analizata de catre membrii
comisiei de evaluare a proiectelor, in termenul stabilit prin anuntul de participare si va fi notata
potrivit urmatoarelor criterii de evaluare:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Criteriul de evaluare

Punctaj
(puncte)

Cat de relevante sunt obiectivele proiectului (generale �i specifice )'.
max.IO p)
10
(Obiective SMART- S-specific, Msmasurabil, A-posibil de atins, R-realist (5x2 p)
f-definit in timo)
Anvergura proiectului ( max.10 p)
2.1 - local
2
2.2 - judetean
4
2.3 - regional
6
2.4 - national
8
2.5 - international
10
Structura participantilor pe categorii de varstli preponderenta
max. IO p)
3 .1. Copii prescolari �i scolari ( 4 - 18 ani)
JO
3.2. Adulti (oeste 18 ani)
8
8

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Numarul de participant:
(max.Ill p)
10-50
51-100
peste 100
Contribtia de cofinantare a solici tantului
,max.IO p)
4.1-10%
4.2 - intre 10%- 15 % (inclusiv 15 %)
4.3 - intre 15 % - 20 % (inclusiv 20 %)
4.4 - peste 20%
A.tragerea de surse de finantare (punctajul se poate cumula):
(max.IO p)
5.1 - atragerea de surse de finantare de la unitap-administrativ teritoriale
si/sau alte entitati in domeniu
5.2 - atragerea de surse de finantare din sponsorizari de la entitati
eco no mice
Continuitatea proiectului
max.IO p)
7.1 - sub 3 editii
7.2 - trei sau mai multe editii
Vizibilitatea proiectului (punctajul se poate cumula):
(max.6 p)
9 .1 - in mediul online
9.2 =presa audio-video
9 .3 - presa scrisa
ln ce masura bugetul este clar, realist si detaliat pe capitole de cheltuieli, ln
raport cu activitatile propuse, corelate cu obiectivele stabilite
'max.24 n)

4
7
10

3
5
7

10
4

6

5
10

2
2
2
24

Punctajul maxim se obtine insumand criteriile care se puncteaza, dupa caz. Nu poate fi
luat in considerare pentru a fi finantat un proiect care nu a intrunit un cuantum
minim de 60 puncte din punctajul maxim ce se poate acorda.
(2) Valoarea maxima finantata a unui proiect nu poate depasi 30% din suma totala
alocata in bugetul judetului pentru domeniul sport.
(3) 0 structura sportiva nu poate depune decat llll singur proiect in cadrul programului
sportiv "Sportul pentru toti",
( 4) Finantarea aprobata poate fi aceeasi sau mai mica decat cea solicitata de catre
beneficiar, in urma evaluarii Comisia autoritatii finantatoare putand solicita clarificari �i
modificarea bugetului proiectului.
(5) Contractele se atribuie in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de solicitanti,
in lirnita bugetului disponibil la momentul aprobarii,
Art. 30 In urma sesiunii de analiza a cererilor de finantare se va intocmi un raport cu
rezultatele acesteia, raport care va fi semnat de catre membrii comisiei.
Art. 31 Afisarea rezu!tatelor se face in maximum 3 zile lucratoare de la data
desfasurarii sesiunii de analiza a cererilor de finantare, la sediul Consiliului Judetean Ialomita §i
pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita. in tennen de 3 zile de la data incheierii selectiei,
secretarul comisiei comunica in scris aplicantilor, rezultatul selectiei, precum si fondurile
propuse a fi alocate,
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Art. 32 Rezultatele procedurii de selectie pot fi contestate in termen de o zi lucratoare
de la data afisarii. Contestatiile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Ialornita.
Art. 33 Analiza contestatiilor se efectueaza de catre comisia de contestatii, constituita in
aces! scop prin dispoztia Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita, cu structura similara
comisiei de evaluare. Scretarul comisiei de evaluare este �i secretarul comisiei de contestatii.
Art. 34 Raspunsul la contestatii se transmite pe email �i ulterior prin posta
contestatarilor in termen de 2 zile lucratoare, de la data depunerii.
Art. 35 Comisia de evaluare inaintcaza procesul verbal de evaluare si selectie a
proiectelor castigatoare, impreuna cu rezultatul contestatiilor, dupa caz, in vederea intocmirii
proiectelor de hotarare de consiliu judetean privind aprobarea incheierii contractelor de
finantare �i alocarii surnelor din bugetul judetului Ialomita, in conditiile legii.
Art. 36 Incheierea de contracte de finantare se va supune spre aprobare Consiliului
Judetean Ialomita, conform legislatiei in vigoare.
Art. 37 Hotararea Consiliului Judetean Ialomi]a de Incheiere a Contractului de
Finantare pentru proiectul/programul sportiv se comunica solicitantului in termen de 3 zile
lucratoare de la data apro barii, impreuna cu invitatia de a semna contractul de finantare.

111.5 Cofinantare
Art. 38 Autoritatea finantatoare acorda finantari pentru proiecte/programe sportive in
limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie, Procentul de cofinantare de minim 10 %
din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse din costul total al
programului sportiv propus spre finantare sub forma contributiei in numerar, se cuantifica prin
documente justificative.
Art. 39 Cofinantarea din surse atrase se poate constitui din: sponsorizari, parteneriate,
alte finantari, vanzari bilete sau abonamente, vanzari materiale promotionale etc., pentru care
beneficiarul va incheia contracte, acolo unde este cazul, in conditiilc legii. Sursele de finantare
proprii sau atrase ale beneficiarului finantarii pot fi in numerar.

CAP.IV - INCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
Art. 40(1) Finantarea se va face pe baza de contract de finantare incheiat lntre Judetul
Ialomita �i solicitantul selectat, in urma adjudecarii proiectelor/programelor propuse spre
finantare �i admise, respectiv dupa aprobarea incheierii contractelor de finantare prin hotarare a
Consiliului Judetean Ialomita,
(2) Contractul de finantare se incheie in termen de maxim 10 de zile de la data
comunicarii hotararii Consiliului Judetean Ialornita prevazuta la alin.(l).
Art. 41 La contractul de finantare se vor anexa fonnularul de solicitare a finantarii,
bugetul de venituri si cheltuieli al programului sportiv, graficul de plati si alte docurnente
relevante in acest sens.

CAP.V - PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
Art. 42(1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate in baza contractului de finantare
numai in masura in care sunt conforme cu proiectul propus si au fost contractate in perioada
executarii contractului.
(2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevazute la art. 28 alin.(2) din prezentul
Ghid.
(3) Cheltuielile eligibile vor fi efectuate cu respectarea dispozitiilor Anexei la Hotararea
de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva
completate de prevederile prezentului regulament de finantare �i in conformitate cu notele de
fundamentare la cererea de finantare apro bata.
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(4) Beneficiarii pot aloca fonduri peste limitele prevazute in Anexa la Hotararea de
Guvern nr. 144 7 /2007 si in conforrnitate cu notele de fundamentare la cererea de finantare
aprobata §i a prevederilor stabilite prin prezentul Ghid, doar pe seama sumelor obtinute din
venituri proprii, donatii sau sponsorizari, in conditiile legii.
(5) Pot fi decontate doar cheltuieli eligibile efectuate in perioada de desfasurare a
programului sportiv pentru cares-a solicitat finantarea.
(6) Eventualele sume neutilizate, stabilite prin bugetul programului sportiv, vor fi
returnate autoritatii finantatoare.
Art. 43(1 )Autoritatea finantatoare §i beneficiarul pot stabili in contractul de finantare ca
platile catre beneficiar sa se faca in transe, in raport cu faza proiectului �i cheltuielile aferente,
in functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata §i evolutia in timp a activitatii
finantate ori de costurile interne de organizare si functionare ale beneficiarului.
(2) Autoritatea finantatoare, la solicitarea poate plati sumele din contractul de finantare
in transe, in conditiile graficului de pill.ti, anexa la contractul de flnantare. Prima transa nu poate
fi mai mare de 30% din totalul finantarii.
(3) Modificarile contractului de finantare prin act aditional nu pot afecta scopul �i
obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maxima a finantarii prevazute prin contract si nici
factorii de evaluare care au stat la baza acordarii finantarii (criteriile de punctaj). Solicitarile de
acest tip pot conduce la rezilierea contractului de finantare.
(4) In situatia in care, din motive obiective, beneficiarul contractului apreciazll case impune
o modificare a contractului de finantare, acesta va solicita in scris incheierea actului aditional,
Solicitarea va include obligatoriu motivarea, \nso\ita de documente justificative. Prin exceptie,
pentru rnodificarile care vizeaza perioada si locul de desfasurare a activitatilor fiirll a modifica data
finals de implementare a proiectului, se notifica autoritatea finantatoare, nefiind necesarll lncheierea
unui act aditional.
CAP - VI. PROCEDURA DE RAPORT ARE 1:,1 CONTROL
Art. 44(1) Pe parcursul derularii contractului, solicitantii care au primit finantare au
obligatia sa prezinte autoritatii finantatoare, urrnatoarele raportari:
a) raportari intermediare LUNARE: urmate de raportul privind justificarea sumei primite 1Il
cadrul respectivei transe, 1Il vederea justificarii transei anterioare;
b) raportare FIN ALA: depusll in termen de 20 zile de la incheierea acti vitatii anuale, dar nu
mai tarziu de 10 decembrie 2020 si va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la
nivelul Intregului proiect.
(2) Raportarile intermediare �i cea finala vor fi detaliate in conforrnitate cu prevederile
anexei nr.J �i anexei nr.2 la contractul de finantare, cuprinzand actiunile I activitatile din cadrul
prograrnului �i bugetului aferent acestora.
(3) La intocmirea decouturilor justificative pentru finantarea acordata de la bugetul
judetului Ialomita se vor avea in vedere si urmatoarele :
- toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor purta mentiunile: ,,conform
cu originalul" si ,,aceasta cheltuiala nu a fost si nu va fi decontata la un alt finantator" si
vor fi certificate prin aplicarea stampilei si a semnaturii beneficiarului fina.ntarii.
Documentele justificative trebuie sa fie intocrnite potrivit reglementarilor in vigoare
privind activitatea financiar contabila,
- pentru finantarea alocata, structura sportiva va depune alaturi de documentele
justificative si un raport narativ de justificare a utilizarii finantarii primite;
- documentele depuse spre decontare la Consiliul Judetean Ialomita vor fi emise de catre
furnizori numai pe numele structurii sportive finantate;
- sa fie inregistrate in contabilitatea structurii sportive, sa fie identificabile �i verificabile,
sa fie dovedite prin originalele documentelor justificative;
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Art. 45 Raportarile finale vor fi intocmite in conformitate cu Anexa 4 la Ghid �i vor fi
depuse atilt pe suport de hartie cat �i in format electronic, fiind insotite de borderoul
cheltuielilor efectuate. Acestea vor fi depuse la sediul Consiliului Judetean Ialornita cu adresa
de inaintare. La cererea autoritatii finantatoare, Beneficiarul va prezenta, in original, documente
justificative pentru cheltuielile efectuate.
Art. 46 La stabilirea duratei contractelor de finantare solicitantii vor avea 1n vedere ca
derularea procesului de finantare a contractului si de decontare a ultimei transe sa nu
depaseasca data de 10 decembrie 2020. in caz contrar, comisia de evaluare are dreptul de a
solicita clarificari solicitantilor.
Art. 4 7 Autoritatea finantatoare i�i rezerva dreptul de a face verificari, a tat in perioada
derularii contractului, cat �i ulterior validarii raportului final.

CAP. VII. LITIGII / SANCTIUNI
Art. 48(1) Orice litigiu aparut intre parti va fi solutionat de acestea pe cale amiabila, in
termen de maxim IO zile Iucratoare de la primirea notificarii scrise prin care una dintre par]i
constata neindeplinea sau indeplinirea necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii
contractuale de catre cealalta parte. Notificarea va fi comunicata in termen de 10 zile
calendaristice de la data constatarii.
(2) Contractele de finantare pot fi reziliate de plin drept, f'ara a fi necesara interventia
instantei de judecata, daca in termenul mentionat la al in. I partile nu solutioneaza litigiul.
(3) Partile au dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente de la sediul

autoritatii finantatoare,
CAP. VIII. DISPOZITII FINALE
Art.49 Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legatura cu procedura de
selectie sau derularea contractelor de finantare se va transmite de c1itre solicitantii finantarii sub
fonna de docwnent scris. Orice document scris trebuie inregistrat m momentul predarii la
sediul autoritatii finantatoare. Autoritatea contractanta va solicita clarificari de la solcitanti prin
email.
Art.SO Prezentul Ghid se completeaz1i cu prevederile legale in vigoare incidente.
Art.SI Prevederile prezentului Ghid vor fi aplicate tuturor finantarilor pentru activitatea
sportiva din cadrul programului de utilitate publica "Sportul pentru toti" acordate din bugetul
judetului Ialomita,
Art.52 Anexele urrnatoare foe parte integranta din prezentul Ghid:
Anexa nr.1 - formular de cerere de finantare;
Anexa nr.2 - declaratie persoane juridice;
Anexa nr.3 - bugetul de venituri $i cheltuieli;
Anexa nr.4- formular pentru raport evaluare lunara, intermediara sau finala;
Anexa nr.5- declaratia de impartialitate a beneficiarului;
Ancxa nr.6- adresa de lnaintare a raportuluilunar, intermediar sau final;
Anexa nr.7- declaratie de impartialitate a membrilor comisiei de evaluare I contestatii;
Anexa nr.8- model curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport;
Anexa nr.9 - contract cadru de finantare;
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Anexa nr. 1 la Ghid

Structura sportiva
Nr
din

.
.

CERERE DE FIN ANT ARE-CADRU
pentru finantarea proiectelor/programelor sportive
A. Date privind structura sportiva
I. Denumirea structurii sporti ve
2. Adresa
3. Certificat de identitate sportiva nr
4. Cont nr
, deschis la
5. Cod fiscal
6. Alte date de identificare:
Telefon
.
E-mail
.

Fax
Web

.
.

.
.
.

.
.

7. Echipa responsabila de derularea proiectului (numele si prenumele, functia Ill cadrul
structurii sportive, telefon)
7. I. Coordonator
.
7.2. Responsabil financiar
.
7.3. Responsabil cu probleme tehnice
.
7.4. Alti membri, dupa caz
.

B. Date pri vind proiectul/programul
1. Denumirea proiectului/programului
.
2. Scopul
.
3. Obiective specifice
.
4. Activitati/Actiuni din cadrul proiectului/programului
.
5. Perioada de derulare/actiune/activitate
.
6. Locul de desfasurare/actiune/activitate
.
7. Participanti (numarul §i structuraj/acjiune/activitate
.
8. Costurile estimate ale proiectului/programului (Se va detalia pe acriuni/activitati, categorii
de cheltuieli §i surse de flnantare. ), conform tabelului de mai jos:

Nr. Programul, proiectul,

Valoarea totala

crt. actiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli •)

I. 1. Programul
fatal:
Proiectul
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din care
suma solicitati venituri
din
fonduri oroprii
publice
ale structurii
sportive
(daca
este
cazul)

1.1. Actiunea/activitatea
otal: din care:
1.2. Actiunea/activitatea
otal: din care:
1.3. Actiunea/activitatca
otal: din care:
1.4. <\c\iunea/activitatea
total: din care:
1.5. Actiunea/activitatea
otal: din care:
Nota: Sumele vor fi exprimate in lei (RON).
9. Resurse umane si financiare ale entitatii, angrenate in realizarea actiunilor/activitatilor din
cadrul proiectului
1. Resurse umane
Numar de personal CAS (Contract Activitate Sportivaj/Cllvl (Contract Individual de
1.1.
Munca) - total: ... ,
din care:
.
- antrenori:
.
- sportivi:
.
- kinetoterapeuti:
.
- maseuri:
.
- doctori:
- asistenti medicali .
.
- statisticieini:
.
Numar de sectii pe rarnura de sport:
1.2.
.
Numar de sportivi legitimati pe sectii:
1.3.
2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii estimate a se realiza in anul curent - total: ... lei (RON), din care:
lei (RON)
- donatii, sponsorizari:
- venituri din activitati econornice (prestari de servicii, inchirieri, reclama, publicitate etc.):
....................... lei (RON)
.lei (RON)
cotizatii, taxe, penalitati etc.:
lei (RON)
alte venituri:
Data:
Coordonatorul de proiect,
Numele �i prenumele:
Sernnatura:

Reprezentantul legal,
Numele si premunele:
Sernnatura:
Stampila structurii sportive:
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Anexa nr.2 la Ghid
DECLARATIE

........................................................ , domiciliat/a In Jocalitatea
Subsemnatul/a
.................................... , str.
nr
, bl.. .. .. , ap
,
, codul postal
, posesor al actului de identitate
sectorul/judetul
............ seria
nr
, codul numeric personal
, In calitate de
, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in
reprezentant al
declaratii, ca structura sportiva pe care o reprezentam indeplineste condijiile prevazute de
Ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice
a proiectelor si programelor sportive "Sportul pentru to]i", declar pe propria raspundere
urmatcarele:
a) este structura sportiva recunoscuta in conditiile legii/entitate in conditiile legii care are
dreptul sa solicite finantarea activitatilor sportive, afiliata la asociatia judeteana "Sportul pentru
toti" sau Federatia Romana "Sportul pentru to]i";
b) nu are obligatii de plata exigibile �i nu este in litigiu cu institutia finan\atoare;
c) nu are obligatii de plata exigibile privind irnpozitele si taxele catre stat, precum si
contributiile catre asigurarile sociale de stat;
d) informatiile furnizate institutiei finantatoare in vederea obtinerii finantarii sunt veridice;
e) nu se afla in situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive �i a
regulamentelor proprii;
f) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare si nu se afla in stare de dizolvare
ori de lichidare, in conformitate cu prevederile legate In vigoare;
g) nu beneficiaza de un alt contract de finantare din fonduri publice pentru acelasi proiect de la
aceeasi autoritate finantatoare in cursul anului fiscal curent;
,
h) nu a beneficiat/a beneficial in anul fiscal in curs de finantare de la institutia
in suma de
lei.
lei.
i) se obliga sa participe cu o contributie financiara proprie de
Data:
Entitatea
Reprezentant legal

.
.
.

Semnatura,
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Anexa nr.3 la Ghid

BUGETUL DE VENITURJ �I CHEL TUIELI
Denumirea entitatii
actlunti/activitatil
Bugetul
proiectului/programului

Nr.
Crt.

.
din

Actiunea/activitatea/
categoriile de cheltuieli

Valoarea
totala

din care
din
fonduri
pub lice

cadrul
.

din
venituri proprii
ale structurii
sportive (dacii

este cazuli
1

Actiunea/activitatea .....................
total .................................... ,
din care
a)! ..........................................
b)3 ..........................................
exemplu:
a) cazare:10 persoane x 50lei/zi x 5zile
= 2500 lei

2

Actiunea/activitatea
total.
.... .. , din care
a)
b)

.
.
.
.

TOTAL

Reprezentanti legali:
(numele, prenumele, functia, semnatura �i stampila structurii sportive)
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Anexa nr. 4 la Ghid
Denumirea entitatii

.

RAPORTDEEVALUARE
Lunar/intermediar/final

Incheiat la data
Contract de finantare nr
din data de
Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr
Autoritatea finantatoare : Judetul Ialomita
- adresa: Plata Revolutiei nr.l
- telefon/fax : 0243250200
- e-mail: cji@cicnet.ro
: .
Data inainrarii raportului
.
1. Denumirea proiectului
.
2. Coordonatorul proiectului
.
3. Perioada:

I Data de inceput

aprobat prin
.

I Data de sf'ar§it

.
4. Locul de desfaurare
.
5. Scopul proiectului
6. Obiectivele proiectului
a. Obiective generate:
Obiectiv I
Obiectiv 2
b. Obiective specifice:
I
Obiectiv I
Obiectiv 2
7. Raport de activitate
a.Descrierea pe scurt a activitarilor desfasurate piina la data intocmirii raportului: (Descrierea
nu va depasi o pagina, vor fi 'pretezentate datele necesare unei evaluari de ansamblu a derularii
programului/proiectului �i a verificarii rcalitatii prestatiilor: beneficiari, ecouri de presa,
colaborarea cu alti parteneri etc.)

I

b. Realizarea activitatilor propuse:
(Au putut fi desfasurate aceste activitati in timpul planificat? DA/NU. Daca NU, propuneti
masurile ce urrneaza a fi luate in continuare pentru realizarea tuturor activitatilor prevazute in
contractul de finantare),

c. Rezultate obtinute si rezultate asteptate:
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(Rezultatele obtinute si rezultatele asteptate vor fi consemnate in raport cu fiecare activitate
desfasurata, In concepte masurabile, indicatori de eficienta, Anexati documente relevante, dupa
caz.)

8. Indicatori:
a. De eficienta
b. Fizici/cantitativi
c. De rezultat
Obiective
Indicatori
Indicatori de eficienta (cost Obiectiv I
cost Obiectiv 2
mediu/proiect,
cost Obiectiv 3
mediu/actiune,
mediu/participant, etc.)
Obiectiv I
Indicatori fizici
(nr. de actiuni, nr. de Obiectiv 2
competitii, nr. de sportivi, nr: Obiectiv 3
de
cupe/diplome/medalii,
etc.)
lndicatori de rezultat ( cifre, Obiectiv 1
fapte, timp, servicii, nr. de Obiectiv 2
persoane, etc.)
Obiectiv 3
9. Partici pan ti
Prescolari Elevi
Ciclul
Ciclul
gimnazial
primar

Misura atinsa

Denumire indicator

Liceu

Tineri
intre 18 §i
29 de ani,

Total
Alfi
participanti

inclusiv.

de
Nr.
oersoane

10. Beneficiari:
a.
b.

Directi
Indirec ti

I Beneficiari

I Indirec\i

I Directi

11. Resurse:
a. Resurse umane (din care voluntari):
Total
Resurse umane

Din care voluntari

b. Resurse financiare: Raport financiar
1. Date despre finantare:
valoarea totala a proiectului, conform contractului de finantarenr
intocmirii
data
la
cumulate
finantarii
valoarea

.
raportului:

. 1 ui:.
. a B ene fiiciaru
. propne
.
contnib utie
contributia financiara a autoritatii finantatoare de la bugetul judetului Ialomita
c. Resurse materiale si echipamente:

18

Nr.
crt.
l
2

Denumire material/ echipament

Nr. Buca]i (alta UM)

... .
"

12. Impactul proiectului:

13. Continuitatea proiectului:

14. Mediatizarea proiectului:
Responsabil de proiect :
Numele si prenumele:

Functia:
Semnatura:
Data:
AVIZAT
Numele si prenumele:

_

Functia:
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Anexa nr. 5 la Ghid

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezinta conflict de interese orice situatie care il impiedica pe beneficiar in orice
moment sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum §i situatia In
care executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane implicate in implementarea
proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese
comune cu o alta persoana.
Subsemnatul/a,
tn calitate de
al
..................................................... ca persoana cu drept de reprezentare a entitatii (structurii
sportive solicitantli), 10 ceea ce priveste implementarea proiectului/programului sportiv, ma
oblig sli iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum
este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare
despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea conflict.
Entitatea/Structura sportiva
Reprezentant legal.

.
.

S emnatura,

Data

.
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Anexa nr. 6 la Ghid
Adresa de inaintare a raportnlui final/intermediar/lunar

Carre,
JUDETUL IALOMITA
Alaturat va inaintam Raportul narativ si financiar final/intermediar/lunar privind
proiectul/programul sportiv inregistrat cu nr
, aprobat prin Hotararea
Consiliului Judetean Ialornita nr
din data de
avand titlul
............................................... care a avut/are Joe in perioada..................... in
valoare
de
.
Data

.

Reprezentant legal
Numele si prenumele

Sernnatura

.

.

Coordonator proiect
Numele si prenumele
Semnatura

Stampila entitatii/structurii sportive
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.

.

Anexa nr. 7 la Ghid

Declaratie de impartiahtate
a membrilor comisiei de evaluare/contestatli
Subsemnatul/a
detin, ca membru al Comisiei de
evaluare/contestatii a proiectelor/programelor sportive depuse In cadrul programului xde
utilitate publica "Sportul pentru toti", care pot primi finantare de la bugetul Judetului Ialornita,
calitatea de evaluator al programelor/proiectelor inaintate comisiei.
Declar prin prezenta, ca nici eu si nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei pana la gradul al
II-lea inclusiv nu avem niciun interes patrimonial sau nepatrimonial In legatura cu cererile de
acordare a finantarii integrale sau partiale a proiectelor/programelor sportive de interes public,
inaintate Comisiei de evaluare/contestatii,
Confirm ca, JD situatia in care as descoperi, in cursul actiunii de evaluare/solutionare
contestatii, ca un astfel de interes exists, voi declara imediat acest lucru §i ma voi retrage din
comisie.
Nume si prenume

.

Data

Semnatura

.
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Anexa nr. 8 la Ghid
CURRICULUM VITAE
Rolul propus in proiect: coordonator proiect/program sportiv

1. Nume:
2.
S.
4.
5.

Prenume:
Data nasterii:
Cetatenie:
Stare civila:
6. Domiciliu:
7. C.1./B.I.: seria
8. CNP:
9. Telefon:
10. Studii:

.
.

.
.
.

nstitutia [ De la - pana la ]

.
nr

.

.
.
.
Diploma obtinuta:

11. Limbi straine: Indicati competenta lingvistica pe o scala de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de

baza)

12. Membru in asociatii profesionale:
13. Alte abilitati:

.

.
14. Functia in prezent:
.
15. Calificari cheie:
.
16. Experienta specifics:
.
17. Experienta profesionala: .........................................
'
. .
Date de la - pana la
l.ocatia
nstitutia
Pozitia

18. Alte inforrnatii relevante:

.
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Descriere

Anexa 9 la Ghid
CONTRACT-CADRU DE FINANTARE
a acriunilor/activitatilor sportive din cadrul programului
"Sportul pentru toti"
Nr.

_ din

2020

CAP. I
Piirfile contractante
JUDETUL IALOMIT A, cu sediul in Municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr.1, cod
fiscal
cont
bancar
,
deschis
la
___________ , reprezentat prin domnul VICTOR MORARU, Presedintele
Consiliului Judetean Ialornita, in calitate de autoritate flnantatoare ( denumita in continuare
,,Autoritatea flnantatoare")

cu sediul in
str.
nr.
,
bl.
,
sc.
et.
,
sectorul
__
_,
ap.
__
__
----------av and Certificat de identitate sportiva nr.
, cont bancar
§i CUI
deschis la
reprezentata de
calitate
de
beneficiar
denurnita
in
continuare
,in
(
,,Beneficiarul"),
______
In baza dispozitiilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii educatiei
fizice si sportului nr. 69/2000 cu modificarile si cornpletarilc ulterioare, ale Ordinului Ministru
pentru Sport si Tineret nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri pub lice a proiectelor si
programelor sportive, ale Hotararii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor
financiare in activitatea sportiva, cu modificarile $i completarile ulterioare, si ale Ghidului
, au convenit incheierea
aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr.
prezeotului contract de finantare in urmatoarele conditii acceptate de partile semnatare:
CAP.2
Obiectul si valoarea contractului
ART.1.
a) Obiectul prezentului contract ii constituie finantarea proiectului/programului sportiv,
respectiv a actiunilor/activitatilor din cadrul programului sportiv "Sportul pentru toti",
prevazute in Anexa nr. l.
b) Tilul proiectului supus finantarii: -----------ART.2.
lei pentru finantarea
Autoritatea finantatoare aloca suma de
% din valoarea totala a
actiunilor/activitatilor prevazute la art. I, reprezentind
proiectului/programului.
Beneficiarul se obliga si!i. asigure din surse proprii suma de __ lei pentru realizarea
actiunilor/activitatilor prevazute la art. 1, reprezentind __% din valoarea totala a
proiectului/programului.
CAP.3

Durata contractului
24

ART.3
Prezentul contract intra In vigoare la data semnarii lui de catre parti �i este valabil panii la data
de
.2020
CAP.4
Drepturile si obligatiile partilor
ART.4
Beneficiarul are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa utilizeze sumele prevazute la art. 2 exclusiv pentru finantarea cheltuielilor eligibile
aferente actiunilor/activitatilor prevazute lil Anexa nr. 1, potrivit destinatiei stabilite prin
contract In Anexa nr. 3 si in conformitate cu dispozitiile legale In vigoare;
b) sa realizeze actiunile/activitatile prevazute la art. 1, obiectivele �i indicatorii prevazuti In
Anexanr. I;
c) sa promoveze imaginea Judetului Ialomita �i a Consiliului Judetean Ialomita prin expunerea
siglelor acestora pe echipamentul sportiv, pe afise, pliante, machetele ziarelor, pe panourile
publicitare, pe spider, roll-up (panou pentru interviuri) �i harmer pe marginea terenului/locului
desfasurarii actiunilor (]anga eel al sponsorului, dupa caz);
d) sii permita persoanelor delegate de autoritatea finantatoare sa efectueze controlul privind
modul de utilizare a fondurilor prevazute la art. 2;
e) sa respecte prevederile actului constitutiv �i ale statutului propriu, precum si statutul �i
regulamentele federatiei sportive nationale la care este afiliata;
f) sii intocmeasca si sa transmits autoritatii finantatoare, in primele 10 zile lucratoare ale lunii
pentru luna anterioara, raportul financiar conform modalitatilor de decontare stabilite de
autoritatea finantatoare, in concordanta cu actiunile/activitatile si bugetul proiectului prevazut
la anexa nr.1 �i anexa nr.2 la prezentul contract.
g) sa restituie, in situatia nerespectarii dispozitiilor legale �i a prevederilor prezentului contract,
ln termen de 15 zile de la data cornunicarii somatiei de plata din partea organului de control,
surnele primite, precum si penalitatile aferente acestora, calculate potrivit dispozitiilor legale in
vigoare;
h) sa permita utilizarea, In scop necomercial, de catre autoritatea finantatoare, a imaginii de
grup sau individuale, statics sau in miscare, a persoanelor/sportivilor care participa la actiunile

finantate;

i) sa promoveze spiritul de fair-play, sa intreprinda masurile necesare pentru prevenirea �i
combaterea violentei si dopajului in cadrul acjiunilor finantate potrivit prezentului contract;
j) sa transmita un raport cu privire la realizarea obiectivelor prevazute In contract la finalul
acestuia;
k) sa respecte Conditiile si criteriile de finantare stabilite de finantator;
I) sa asigure cofinantarea proprie prevazuta la art. 2.
ART.5
Autoritatea finantatoare are urmatoarele drepturi si obligatii:
a)
sii supravegheze §i sa controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum §i modul de
respectare a dispozitiilor legale;
sa plateasca finantarea In transe, dupa caz;
b)
· sa penalizeze, cu 20% din valoarea finantarii, Beneficiarul daca nu promoveaza
c)
imaginea Judetului Ialomita �i a Consiliului Judetean Ialomita prin expunerea siglelor pe:
echipament, afise, pliante, machetele ziarelor, panouri publicitare, spider, roll-up (panou pentru
interviuri), bannere la marginea terenului de joc/locului de desfasurare a actiunilor;
d)
sii asigure cheltuielile eligibile la valorile prevazute in HG nr. 1447/2007 completate de
Ghidul aprobat de Consiliul Judetean Ialornita pentru actiunile/ activitatile sportive.
sa analizeze si sa dispuna diminuarea daca se impune a valorii contractului in cazul
f)
nerealizarii prevederilor prezentului contract;
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Ill cazul Ill care Beneficiarul nu lndeplineste indicatorii asumati prin anexa nr.3 la
prezentul contract, autoritatea finantatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate,
precum si sistarea virarii sau diminuarea sumei repartizate.
g)

CAP.5
Raspunderea contractuala

ART.6
I.
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin
prezentul contract, partea Ill culpa raspunde in conditiile prezentului contract si ale dispozitiilor
legale Ill vigoare.
2.
Pentru nedepunerea la termenul convenit prin prezentul contract a documentelor
prevazute la art. 4 lit. f), autoritatea finantatoare va refuza decontarea cheltuielilor efectuate cu
ocazia desfasurarii actiunilor/activitatilor respective.
ART.7
Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, Ill conditiile legii.

CAP.6.
Litieii
ART.8
Divergentele care pot aparea intre parti pe parcursul derularii prezentului contract vor face
obiectul unei concilieri pe cale amiabila. In situatia in care aceasta nu s-a realizat Ill tennen de
15 zile de la demararea acestora, partea nemultumlta se poate adresa instantei de judecata
competente, in conditiile legii.

CAP. 7
Dispozitii finale
ART.9
Regirnul de gestionare a sumelor alocate §i controlul financiar se realizeaza Ill conditiile legii.
Angajarea, lichidarea, ordonantarea §i plata cheltuielilor efectuate In baza prezentului contract
se fac potrivit normelor privind finantele publice.
ART. IO
Curtea de Conturi poate exercita control financiar asupra derularii activitatilor nonprofit
finantate din fonduri publice.
Art. 11
Prevederile contractului au putere deplina pentru piirti si se constituie in norme cu caracter
tehnic, financiar si administrativ. Prezentele prevederi contractuale se cornpleteaza cu cele din
Iegislatia 10 materie, inclusiv cu Ghidul aprobat prin hotararea Consiliului Judetean Ialomita
nr.
.2020.

ART.12
Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul partilor semnatare si
se consemneaza intr-un act aditional, Majorarea sumelor alocate se va face in baza hotararii
Consiliului Judetean Ialomita,

ART.13
Eventualele sume neutilizate var fi returnate de beneficiar in termen de maxim
data ��������
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zile de la

ART.14
Prezentului contract i se vor atasa Anexele la Ghidul aprobat prin HCJ Ialomita nr. __/2020.
Anexele fac parte integrantii din prezentul contract.
ART.15
Prezentul contract se incheie in trei exemplare originale, dintre care doua exemplare pentru
autoritatea finantatoare si un exemplar pentru Beneficiar.
JUDETUL IALOMITA

Reprezentant legal

Presedintele
Consiliului Judetean Ialornita
VICTOR MORARU

Anexa nr. 1 la contractul-cadru

Structura sportiva
.
Actiunile/Activitatile din cadrul proiectului/programului
Nr. IDenumirea jLocul de
Perioada Nr. de
Costul
Alte
crt. actiunii/ jdesfa�urarejactiuniilparticipanti actiunii mentiunil
I
lactiviUll;iij
I
I
I

I I
I
I
I
I
II

I

I

I

I
I
I

I
I

I

I
I

I

I

I
I

I

I

I
I
I

I

I
I

I
I

I

I

I
I

I
I

I

Reprezentanti legali:
(numele, prenumele, functia, semnatura �i starnpila structurii sportive)

Anexa nr. 2 la contractul-cadru
Structura sportiva
.
Bugetul actiunii/activitatii din cadrul proiectului/programului

.
din care

din
Valoarea din
veni turi
totall!o
ronduri propri. t
publice ele
structurii
sportive

Nr, Actiunea/Aetivitate.i/Categoriile de cheltuieli
crt.

Actiunea/Activitatea
·--·-·····- _
, . , , . ,
a) "l ,-- ...

, .. ,

,.,,,,,
,,
, din care:

, .. ,_,

, total

••...•••••• , , ... -·-· .. --, .. ,.... b I � 1

..•..••. --------- _ .....•... , . . .
. ... ··--·-·- .. Exemplu:
al cazare: 10 parsoane x 50 lai/zi x 5 z f l a .. 2.500 lei
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11.ctiunea/Activitatea ·----- �
·--------·-·-·
·-·• din care:

, . , . , . , . , .. ·--·-·-·-·-··• total

,,

b) -···---... . • . • . . . . . . . . . . . . . . .

.

-·---.

TOTAL

"1 Categorii de cheltuieli.
Reprezentanti legali:
(numele, prenumele, functia, sernnatura �i starnpila structurii sportive)

Anexa nr.3 la contractul-cadru
Structura sportiva
.
Scopul, obiectivele �i indicatorii de evaluare ai proiectului/programului
A. Scopul:

B. Obiective:
Obiectivul general:
Obiective specifice:

.
.

C. lndicatori
Cl. lndicatori de eficienta (denumire, unitate de masura):

a)······························································································
.

b)

C2. Indicatori fizici ( denumire, unitate de masura):
a)

.

b)

.

C3. lndicatori de rezultat (denurnire, unitate de masura):
a)
b)
:

.
.

Reprezentanti legali:
(numele, prenumele, functia, semnatura �i stampila structurii sportive)
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ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Rl�R SIMTEX €)
c•,n1•t"D ...... N ... B.llH�NT 8VllTKM

fl!IIO 8001

web: www.clcnet.ro

Slobozla - Plata Revolutiei Nr. 1

e-mail: cji@cicnet.ro

Nr.

'J'S'0�/.2f)J/)
-f din (1 .02.2020
'
-

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotartire privind aprobarea Ghldurilor solicitantului privindflnantarea din
fonduri publice alocate din bugetul judetului Ialomita a cererilor depuse 'in cadrul
programelor sportive de utilitate publica, pentru anul 2020

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune plenului Consiliului Judetean
Ialomita aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finantarea din fonduri pub/ice alocate
din bugetul judetului Ialomita a cererilor depuse in cadrul programelor sportive de utilitate
publica, pentru anul 2020
Ordinul nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si
programelor sportive, publicat la finele anului 2018 st modificat!completat ulterior prin
Ordinul nr. 321/2019, stabileste cinci programe sportive de utilitate publica in cadrul cdrora
se pot finanta proiecte din fonduri pub/ice nationale/judetene/locale. Printre acestea se
regdsesc si urmatoarele programe pentru care sunt propuse spre finantare din bugetul
judetului in anul 2020:
1. programul ,,Promovarea sportului de performantd" care, asa cum reiese din insasi
denumirea sa, reprezintd un program national de promovare a practicdrii si dezvoltdrii
sportului de performantd. Conform actului normativ invocat, "programul sportiv este un
complex de actiuni care au ca scop comun indeplinirea unor obiective de performantd cu
caracter sportiv pentru un sezon competitional, pentru o competitie organizatd pe o perioadd
stabilitd printr-un regulament, inscrista) in calendarul asociatiei judetene pe ramurd de
sport sau in calendarul federatiei romdne pe ramura de sport";
2. programul ,,Sportul pentru toti" care, asa cum reiese din insii,Ji denumirea sa, reprezinta
un program national de promovare a practicarii si dezvoltdrii sportului pentru toti cetdtenii.
· Conform actului normativ invocat, «programul sportiv este un complex de actiuni care au ca
scop comun indeplinirea unor obiective cu caracter sportiv si indicatori, pentru un eveniment
sportiv secvential, pentru o competitie organizatd pe o perioada stabilitd printr-un
regulament inscristd) in calendarul asociatiei judetene ,, Sportul pentru toti" sau al
Federatiei Romdne ; Sportul pentru Toti"».
Potrivit Ghidurilor propuse spre aprobare, beneficiarii finantdrii sunt structuri
sportive de drept public sau privat, fora scop patrimonial, infiintate pe raza administrativteritoriala a judetului Ialomita, detinatoare a certificatului de identitate sportiva, carora le-a
Jost atribuit un numdr de inregistrare in Registrul sportiv. Evaluarea cererilor aferente
programelor sportive depuse de beneficiari va fl realizatd de o comisie de evaluare formata
Conslllul Judetean lalomlta
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din cinci membri cu drept de vot si un secretar, componerua nominala fiind aprobatd prin
dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita. in conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 664/2018, contractele de Jinan/are vor fi atribuite prin hotdrdre a Consiliului
Judetean Ialomita, pe baza propunerilor Comisiei de evaluare.
Prin implementarea programelor sportive de utilitate publica Consiliul Judetean
Ialomita va realiza o imbunatatire a finantdrii programelor specifice activitatilor sportive
propuse de cdtre structurile sportive ialomitene, fa/a de asocierile anterioare reglementate
de Legea nr. 350/2005.
Finan/area din fonduri publice a cererilor de Jinan/are nerambursabila aferente
programelor sportive ce var fi depuse in cadrul programului de utilitate publicd "Sportul
pentru to]i" este in concordanta si cu prioritatile stabilite prin operatiunea indicativd nr. 6
din Strategia de dezvoltare a judetului Ialomita pe perioada 2009 - 2013, cu orizont 2013 2020, de crestere a capacitatii administrative si prin dezvoltarea parteneriatelor cu diferite
institutii si organizatii.

Proiectul de hotdrdre confine si dispozitii privind imputernicirea reprezentantului
legal al Consiliului Judetean Ialomita de a stabili componenta comisiei de evaluare a
cererilor de finantare, a celei de contestatii si secretarul acestora.
Constatdnd ca sunt indeplinite conditiile de necesitate si oportunitate, propun
Consiliului Judefean Ialomita adoptarea hotdrarii in forma si coruinutul
prezentate in protect.
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RAPORT DE SPECIAL/TATE
la proiectul de hotiiriire privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privlnd flnantarea din fonduri
pub/ice afocate din bugetul judetului Iatomita a cererilor depuse in cadrul programelor sportive de
utilitate publicii, pentru anul 2020

Prin Ordinul nr. 664/2018, modificatlcompletat prin Ordinul nr. 321/2019, a Jost aprobata
finantarea dinfonduri pub/ice a unor programe sportive de interes public.
Anul aces/a se propune Jinan/area programului "Promovarea sportului de performantd",
program care a Jost Jinan/at si in anul 2019 si, ca element de noutate, Jinan/area programului "Sportul
pentru toti't.un program national de promovare a practiciirii si dezvoltiirii sportului pentru toti, mai
precis, la nivel de masd. Scopul programului fl reprezintd mentinerea unei bune suiri de sdndtate si
consolidarea socializarii cetatenilor prin crearea unui cadru social si organizatoric favorizant.
Obiectivele specijice ale celor doua programe sunt detaliate in Ghidurile propuse spre aprobare.
in mod cert trebuie sustinuta performanta, insii in aceeasi mtisurd trebuie sustinut si "Sportul pentru
toti ". in acest sens se are in vedere:
- incurajarea practicdrii activitatilor fizice si sportive, in mod continuu si sustinut, de cdt mai multi
membri ai comunitiitii locale;
- atragerea si slimularea tuturor categoriilor de cetateni, Jara nicio discriminare, in mod fiber si
voluntar, independent sau in cadru organizat, penlru practicarea activitatilor fizice si sportive;
- incurajarea structurilor sportive sci dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de
practicare, ca forma de intretinere a stdrii generale de sdndtate si dezvoltare a individului;
- incurajarea practicdrii natatiei §i a sporturilor/activitiuilor denumite ,, de agrement ".
Beneficiarii finantarii in cadrul celor doua programe sun/ structuri sportive de drept public sau
privat, fora scop patrimonial, infiintate pe raza administrativ-teritoriala a judetului Ialomita,
detinatoare a certificatului de identitate sportivd, carora le-a Jost atribuit un numar de inregistrare in
Registrul sportiv.
Modelul cererii de finantare si a celorlalte documente necesare intocmirii documentatiei pentru
accesarea fondurilor a/ocate programului sunt prezentate in anexele proiectului de hotdrdre, elaborate
conform specificatiilor Ordinului nr. 664/2018. Evaluarea cererilor aferente proiectelorlprograme/or
sportive depuse de beneficiari va fl realizata de o comisie de evaluare formate din cinci membri cu drept
de vat (din care unul in calitate de presedinte) si un secretar, componenta nominald fiind aprobatd prin
dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita. Dupii finalizarea etapelor de evaluare, Comisia
va propune Plenului Consiliului Judetean Ialomita aprobarea spre contractare a
proiectelor/programelor sportive stabilite eligibile.
Elementele de analiza prezentate mai sus, fundamenteazd din punct de vedere al legalitdiii
proiectul de hotardre propus adoptiirii plenului Consiliului Judetean Ialomita.
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