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PROJECT DE HOTAKIRE Nr.
privind aprobarea Ghidului solicitantului
privind finanlarea din fonduri publice alocate din bugetul judelului Ialomita a cererilor de finan ţare
dep use in cadrul prograrnului sportiv de utilitate pub ĺică "Promovarea sportului de performan(d",
pentru anul 2022/ sezonul competitional 2022-2023

Consiliul Judetean Ialomita,
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 001'6 /2022/- eg-- din CV- Q.?. „) 2022 al Presedintelui Consiliului
Judetean Ialomila,
Examindnd:
- Raportul de specialitate nr. 3042 /2022- 47 A 012022 al Directiei Coordonare Organizare;
- Avizul din 2022 al Comisiei juridice, de disciplind drepturi,
incompatibiliteiti;
2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
din
- Avizul nr.
dezvoltare regională, protectia mediului şi lurism;
2022 al Comisiei economica -financiare şi agriculturd;
din
- Avizul nr.
2022 al Comisiei pentru inuncei, seine"' tote, asistenţei
din
- Avizul nr.
sociald şifarnilie;
2022 al Comisiei pentru inveiţeimeint; culture'', culte, tineret,
7
din
Avizul nr.
sirelatii
externe,
colaborarea cu societatea
prevederile art. 173 cilia (1) lit. e), ) şi alin. (7) lit, a) din Ordonanta de Urgentd a Guvermdui
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificeirile si completdrile uiterioare;
- prevederile Ordinului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor şi
programelor sportive, en modific ările şi cotnpletdrile ulterioare;
prevederile Legii nr. 6972000 a educaliei .fizice şi sportului, cu modificdrile şi completdrile
ulterioare;
- prevederile Hotdrarii Guvernului nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea
sportivd, cu modificeirik completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finantele pub/ice locale, en modificdrile şi completeirile
ulterioare;
- prevederile Hotăreirii Guvernului nr. 26472003 privind stab ilirea actiunilor şi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limilelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri pub/ice, en
modificdrile şi completdrile ulterioare;
prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publicd,
republicatd, en modificdrile şi completeirile ulterioare;
prevederile Regulamentului de organ izare şi functionare al Consiliului Judetean
aprobat prin Hotărarea Consiliului Judefean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, cu modificeirile
completeirile ulterioare;
Consiltui Jucletean Ialomita
Illint111114
58
100001163

Cod FP07-06, Ed.2, vers.0

2022 privind
din
- prevederile Hotăreirii Consiliului Judetean Ialomita nr.
aprobarea bugetului generalal judetului Ialomita pe anul 2022;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, Cu modific ările şi completările ulterioare,
HOTArR1FTE:
Art.1 Se aprobă Ghidul solicitantului privind finantarea din fonduri 'Jubilee alocate din bugetul
judetului Ialomita a cererilor de finantare nerambursabilei depuse in cadrul programului sportiv de
utilitate pub lică "Promovarea sportului de performantă ", pentru anul 2022/sezonul competitional 20222023, prevăzut in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărcire.
Art.2 Sc aprobă suma de 7.000 mu i lei ca limită tnaxim ă cc poate fi repartizată din bugetul
judetului Ialomita pentru finantarea proiectelor/programelor sportive depuse în cadrul pro gramului
sportiv de utilitate public ă "Protnovarea sportului de performantă " în anul 2022 / sezonul competitional
2022-2023, repartizată astfel:
3.500 ma lei;
- in anul 2022:
- in anti' 2023, pentru partea a II-a a sezonului competitional 2022-2023: 3.500 mii lei.
Art.3(I) Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Ialomita s ă desemneze, prin
dispozitie, componenfa comisiei de evaluare, a comisiei de contestatii şi secretarul acestora.
(2) Atribuirea contractelor de finantare se face prin hotărăre a Consiliului Judetean
Ialomita, pe baza propunerilor comisie de evaluare.
Art.4 Prin grija Secretarului general al judetului Ialomiţa, prezenta hotăreire se va comunica,
spre ducere indeplinire, Presedintelui Consiliului Jude lean lalomitaşi directillor implicate din cadrul
aparatului de special itate al Consiliului Jude lean Ialomita, şi, spre ştiinţă, Institutiei Prefectului —
Judeful Ialomita, urm ănd să fie publicată pe site-ul Consiliului Judetean lalomila, sectiunea "Monitorul
Oficictl al Judetului".

PRE,YEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat,
Seeretarul General al judelului
Adrian-Robert IONESCU

Cod FP07-06, Ed.2, vers.0

Anexa nr.1 la HU Ialomita nr.

2022

GHIDUL SOLICITANTULUI
privind finantarea din fonduri publice alocate din bugetul judetului Ialomita a cererilor
de finantare depuse in cadrul programului sportiv de utilitate publică "Promovarea
sportului de performant ă", pentru anul 2022

CAP.! - DISPOZITH GENERALE

I.1 Scopul si cadrul legislativ, principii si termeni de referint ă
Art. 1.(1) Prezentul .Ghid de finan ţare are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi
a procedurii pentru analizarea şi evaluarea cererilor de finantare din fondurile publice acordate
din bugetul judetului Ialomiţa, pentru:

a) finanţarea proiectelor/programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat
infiinţate pe raza administrativ-teritorial ă a judetului Ialomiţa, constitaite ca persoane juridice
iră scop patrimonial, deţinăto are ale certificatului de identitate sportiv ă;
b) finanţarea proiectelor/programelor sportive desfăşurate in raza administrativ-teritorial ă a
judetului Ialomiţa de către federaţiile sportive naţionale;

(2) Pro cedura de acordare a finant ărilor din fonduri publice pentru proiectele/programele
sportive de utilitate publieă, in cadrul c ărora se pot finanta proiecte de activitate sportiv ă este
reglementat ă de:
- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet ările ulterioare;
Legea nr. 350/2005 privind regimul finan ţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general;
- Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finan ţarea din fonduri
publice a proiectelor şi pro gramelor sportive, cu modific ările i complet ările ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ările şi completările
ulterioare;
H.G. nr.88412001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozi ţiilor
Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
H.G. nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportiv ă;
Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr.631/890/2017 privind aprobarea modelului
cadru al contractului de activitate sportiv ă;
HG nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor,
proeedurilor şi limitelor pentru efeetuarea de pl ăţi in avans din foncluri publice;
Ghidul Consiliului Concurenţei pentru ajutorul de stat.
Art. 2. Prezentul Ghid de finantare stabile şte procedura şi demersurile necesare privind
atribuirea contractului sau a contractelor de finan ţare pentru activit ăţi sportive din cadrul
programului sportiv "Promovarea sportului de performanţă " prevăzut de Ordinul MTS nr.
664/2018, din fonduri publice ale judeţului Ialomita alocate cu aceast ă destinaţie.
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Art. 3. in intelesul prezentului Ghid, termenii şi expresiile utilizate pentru domeniul
SPORT sunt cele definite in: Legea nr. 69/2000, Legea educatiei fizice şi sportului, cu
modificările şi completările ulterioare; Hot ărărea de Guvern nx. 884/2001 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice şi sportului
69/2000; Ordinul nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor cluburilor
sportive de drept privat şi ale asociatiilor judetene pe ranuar ă de sport $i ale Municipiului
Bucure şti; Hotărărea de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Norrnelor financiare in
activitatea sportiv ă, astfel:
a) activitate generatoare de profit activitate care produce profit in mod direct pentru o
persoană fizică sau juridică;
b) activitate sportiv ă complex de actiuni anuale şi/sau multianuale care au ca scop comun
indeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de actiuni multianuale care
eonstituie activitatea sportiva sunt: actiunile de preg ătire sportivă, competitiile sportive şi
alte actiuni sportive;
perioada inseris ă in contractul de finantare aferent ă programului
c) an competiţional
sportiv;
d) autoritate finan ţatoare Judetul Ialornita;
e) beneficiar-solicitantul c ăruia i se atribuie contractul de finantare in urma aplic ării
pro cedurii selectiei publice de proiecte;
f) categorie de eligibilitate categorie în cadrul c ăreia trebuie s ă se inscrie proiectele pentru
a ii eligibile;
g) cheltuieli eligibile sunt considerate eligibile cheltuieli care reflect ă costuri necesare şi
rezonabile, sunt oportune şi justificate, sunt efectuate pe perioada de desf ăşurare a
programului , sunt legate in mod direct de obiectul contractului de finantare şi trebuie să fie
prevăzute in formularul de buget, identificabile şi verificabile, sunt sustinute de acte şi
doeumente justificative originale corespunz ătoare;
h) contract de finan ţare contract incheiat, in conditiile legii, 'nitre Judetul Ialomita, denumit
in continuare autoritate finantatoare şi un beneficiar, structur ă sportivă de drept privat cu
personahtate juridic ă, definit ă conform legislatiei in vigoare;
i) contract de activitate sportiv ă conventie incheiată, in conditiile legii, intre structura
sportivă şi o persoană fizică, persoană fizică autorizat ă • PIE , etc , sportiv sau membru al
unui eolectiv tehnic (antrenor, kinetoterapeut, masor, doctor sportiv, asistent medical
sportiv, etc.), care contribuie la realizarea actiunilor sportive dintr-un program sportiv;
j) contract individual de munc ă contractul in temeiul c ăruia o persoană fizică, denumită
salariat, se oblig ă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoan ă fizică
sau juridică, in schimbul unei remuneratii denumite salariu;
k) strucură sportivă persoană juridică de drept public sau privat, Meă scop patrimonial,
detinătoare a Certifieatului de Identitate Sportiv ă căreia i-a fost atribuit numărul de
inregistrare in Registrul Sportiv;
alocare financiar ă din fonduri publice pentru implementarea
1) finanţare
proieetelor/programelor sportive initiate de c ătre structurile sportive, alte organizatii şi
institutii pentru proiecte si programe sportive, asa cum sunt enumerate la art. 18'1 aim. (2)
din Legea educatiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modific ările şi completările
ulterioare, de c ătre autorit ătile deliberative, in conforinitate cu prevederile OUG nr.
57/2019, coroborate cu prevederile Legii nr. 69/2000, cu modific ările şi completările
ulterioare, cu dispozitiile Ordinului ministrului tineretului si sportului nr. 664/2018 privind
finantarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive (ordin) Ş cu celelalte
dispozitii legale in materie pentru programele sportive de utilitate public ă;
m) fonduri publice sume alocate din bugetul local al Judetului Ialomita;
n) solicitant structură sportivă infiintată in conditiile legislatiei in vigoare, indreptătită să
solicite finantarea şi s ă depună o cerere de finantare pentru un proiect/program sportiv;
-

-

—

—

—

-

-

-

-

—

-
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o) project sportiv — plan sau intenţie de a intreprinde/organiza un complex de activit ăţi Cu
caracter sportiv ce vizeaz ă testarea, selec ţia, iniţierea, preg ătirea de sportivi intr-o anumit ă
ramura sau diseiplina sportiv ă, evenirnent sportiv secven ţial din cadrul unui program
sportiv inclus în calendard al unei structuri sportive;
p) program sportiv - plan de activitate in care sunt stabilite, in ordinea desfasur ării lor,
etapele propuse pentru o perioad ă data; complex de ac ţiuni care au ca scop comun
indeplinirea unor objective de performan ţă cu caracter sportiv pentru o activitate sportiv ă
secvenţială sau un sezon competiţional. Categoriile de ac ţiuni care constituie activitatea
sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: ac ţiuni de selecţie, acţiuni de promovare,
acţiuni de preg ătire sportivă, competiţiile sportive, evenimentele sportive, denumite
impreuna ac ţiuni sportive. Programele sportive aprobate de afire autoritatea finantatoare
sunt denuinite „programe sportive de utilitate public ă";
q) sezon competiţional — complex de acţiuni sportive insumate n cadrul unui program sportiv
organizat de care o strife -turd sportivă infiinţată in condiţ iile legislaţiei in vigoare la sporturj
indivjduale si jocuri sportive, insemnand: ac ţiuni pregatitoare, cantonamente de preg ătire,
competiţii sportive amicale şi oficiale, turnee de pregatire şi ealificare, alte ac ţiuni
specifice;
r) acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportiva desfasurata in ţară sau in strainatate,
realizată in baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane
calificate, avand ca scop dezvoltarea psibomotric ă a individului şi participarea la competi ţii
sportive;
s) competiţie sportivă acţiune sportivă organizat ă de structuri sportive si/sau de alte entit ăţi
competente, in baza unui regulament, care are ca objective ameliorarea rezultatelor
sportive, realizarea de recorduri si/sau obtinerea victoriei;
t) competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de
desfaşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din Romania;
eompetiţie sportiv ă internă de nivel national - competiţie sportivă infernă care are ca
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator la nivel national;
competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjuideţean - competitie sportivă
interna care are ca obieetiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator
la nivel zonal on interjudeţean sau prornovarea in esalonul valoric superior;
competiţie sportivă intern ă de nivel judeţean competiţie sportivă intemă care are ca
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator la nivel jude ţean
sau promovarea in e ş alonul valoric superior;
competiţie sportiv ă internă de nivel comunal, ora§enesc sau municipal - competiţie
sportivă internă care are ea obiectiv stabilit prin regulamental acesteia desemnarea unui
castigator la nivel comunal, orasenesc sau municipal;
u) competiţie sportivă internaţională eompetiţie sportivă la care, conform regulamentelor
de desfasurare, pot participa sportivi din cadrul unor organiza ţii sportive din mai multe fait
v) alte acţiuni sportive - acţ iuni care prezinta interes pentru activitatea sportiv ă, altele decat
competiţiile sportive si cele de preg ătire sportiv ă, desfăsurate în Ora sau in str ăinătate, cum
ar fi: congrese, conferin ţe, simpozioane, seminarii, colocvii on alte reuniuni, intalniri de
lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practic ă si specializare
sau perfecţionare si altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare,
informare, promovare, eonsultan ţăşi altele asemenea;
w) organizaţii sportive — persoane juridice de drept privat, lE ără scop patrimonial, deţinătoare
ale Certificatului de identitate sportiv ă carora le-a fost atribuit num ărul de inregistrare in
Registrul sportiv, structuri sportive constituite legal, in eonformitate cu prevederile Legii
educaţiej fizice i sportului nr. 69/2000, cu modific ările şi completările ulterioare, respectiv
asociaţii sportive MIA' personalitate juridic ă, cluburi sportive, federaţii sportive pe ramură de
sport, alte persoane juridice de drept privat care, potrivit actului de infiin ţare sau statutului,
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pot organiza, participa şi/sau finanţa, dup ă caz, acţiuni sportive, ligi profesioniste pe ramur ă
de sport;
x) perioada precompetitional ă perioada de pregătire a sezonului competitional intern şi
international;
y) perioada competitional ă perioada in care Federatia Romdn ă şi Federaţia Internaţional ă
pe ramura de sport organizeaz ă competitii;
z) colective tehnice care pot avea in componenta: antrenori, medici, cercet ători, metodist,
asistent medical, kinetoterapeu ţi, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, al ţi specialişti
stabiliti de federa ţiile sportive sau de c ătre organizaţine sportive abilitate cu atribu ţii in
coordonarea şi finanţarea activităţii sportive de performanţă, care sunt implicati direct şi
indirect, prin intennediul atribu ţiilor, in performanţa sportiva;
aa) sportiv de performant ă sportiv autorizat in condi ţiile legii de c ătre federaţia sportivă pe
ramură de sport s ă îi desfăşoare activitatea sportiv ă;
bb) sportiv de inaltă performant ă sportivul de perform* care indepline şte condiţiile de
performanţă in competiţiile intemaţionale oficiale şi care, la propunerea organului
competent din cadrul federa ţiei sportive naţionale, dobAndeşte calitatea de sportiv de inalt ă
performanţă prin ordin al ministrului tineretului şi spoitului;
-

-

-

-

-

Art. 4. Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de fman ţare
pentru proiecte si programe sportive, solicitan ţii trebuie să fie structurj sportive, fără scop
patrimonial, infiinţate pe raza Judeţului Ialomiţa, constituite ca persoane juridice de ţinătoare ale
certificatului de identitate sportiv ă, cărora le-a fast atribuit num ăr de iriregistrare in Registrul
sportiv, sau alte entităţi stabilite prin legislaţia in vigoare enumerate la art. 1 aim. (1) din
prezentul Ghid şi care particip ă. la acţiuni (etape) organizate in cadrul tmui sezon competi ţional.
Art. 5. Finanţarea din fonduri de la bugetul Jude ţului Ialomita se va face pentru
programul de utilitate public ă "Promovarea sportului de performan ţă" prevăzut in Ordinul
nr. 664/2018.
5.1. Scopul programului sportiv de utilitate public ă „Promovarea sportului de
performat0":
Acesta reprezint ă un program public de promovare a practic ării şi dezvoltării sportului
de performant ă. Programul sportiv este un complex de ac ţiuni care au ca scop comun
indeplinirea unor objective de performan ţă cu caracter sportiv pentru un sezon competi ţional,
pentru o competi ţie organizat ă pe o perioadă stabilită printr-un regulament, inscris in calendarul
Asociaţiei Judeţene pe Ramură de Sport sau pe ramur ă de sport şi/sau in calendar-al Federaţiei
Romane pe Ranuir ă de Sport.
Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportiv ă din cadrul unui program
sportiv sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive,
denumite impreună acţiuni sportive.
5.2. Objectivele programului sportiv de utilitate public ă „Promovarea sportului de
performantit":
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la
reprezentarea şi sporirea prestigiului jude ţului Ialomiţa şi ale Romaniei pe plan internaţional;
b) susţinerea şi dezvoltarea ramurilor sportive, in funcţie de tradi ţia şi de gradul de
dezvoltare a judeţului Talon-14a;
c) susţinerea şi dezvoltarea activităţii de performanţa la nivelul copiilor şi juniorilor,
dezvoltarea sportului Naar;
d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregkire si competi ţionale pentru fiecare ramur ă
de sport;
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e) mărirea numărului de practical-4i şi sportivi legitiinaţi, dezvoltarea masei critice pentru
aplicarea criteriilor specifice de selectie pe ramur ă de sport, identificarea de sportivi valoro şi care să
obtină rezultate sportive notabile pentru judetul Ialomita şi tara noastră pe plan international;
f) sustinerea procesului de redresare a joeurilor sportive, in functie de valoarea, traditia şi
gradul de dezvoltare a jude ţului Ialomita;
g) sustinerea sporturilor nautiee (inot, etc.) ea forme de aetivit ăti fizice care contribuie la
educatia general ă şi dezvoltarea individului, dar şi în vederea amplific ării la nivel national şi
international a particip ării -tarn noastre la competitiile de mare anvergur ă, participarea activ ă a
comunitătilor locale la dezvoltarea acestui fenomen;
h) sustinerea sporturilor de combat, a boxului, luptelor, artelor martiale, ca forme de
activităti fizice care contribuie la educa ţia generală şi dezvoltarea individului, dar şi in vederea
amplific ării la nivel national şi international a particip ării Ord noastre la competitiile de mare
anvergură, participarea activ ă a comunitătilor locale la dezvoltarea acestui fenomen;
i) sustinerea ramurilor de sport de traditie (fotbal, handbal, serim ă, sabie, etc.), care au
adus rezultate notabile judetului Ialomita şi ţării noastre, prin participarea activ ă a eomunitătilor din
judet la dezvoltarea acestor sporturi.
j) creşterea vizibilit ăţii nationale şi internationale a judetului prin sprijinirea organiz ării
unor evenimente de mare amploare.
1.2 Domeniu de aplicare
Art.6 (1) Prevederile prezentului Ghid se aplică pentru atribuirea oric ărui contract de
finantare a activitatii sportive din cadrul programului sportiv prev ăzut la art. 5, de la bugetul
Judetului Ialomita, a programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat infiintate pe
raza unitătii administrativ-teritoriale, ale entit ătilor enumerate la art. 1 aim. (1) din prezentul
Ghid, atat pentru ramurile sportive individuale, cat şi pentra jocurile sportive competitionale.
(2) Finantarea de la bugetul judetean nu se acord ă pentru structuri sportive care ob ţin
venituri mai man i de 20 070 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 finantare

a)

b)

c)
d)

e)

0

Art.7 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare sunt:
libera coneurent ă, respectiv asigurarea condifiilor pentru ca structurile sportive de drept
public sau privat, infiintate pe raza judetului Ialomita, s ă aib ă dreptul de a deveni, in
condifiile legii, beneficiari;
eficacitatea utiliz ării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential şi a
criteriilor care s ă facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificatiilor tehnice şi
financiare pentru atribuirea contractelor de finantare;
transparenta, respectiv punerea la dispozifie tuturor celor interesati a informatiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare;
tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie şi a
eriteriilor pentru atribuirea contractelor de finantare, astfel Meat once structur ă sportivă de
drept public sau privat, infiintat ă pe raza judetului Ialomita, s ă aibă ş anse egale de a i se
atribui contractul respectiv;
excluderea cumulului, in sensul că aceeaşi activitate tamarind realizarea unui interes
general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de
finantare de la aceea şi autoritate finantatoare in decursul unui an fiscal;
neretroactivitatea, respectiv excluderea posibiiit ăţii destinării fondurilor financiare unei
activit ăti a e ărei executare a fost deja inceput ă sau finalizată la data incheierii contractului
de finantare;
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g) cofinanţarea, in sensul că finantările trebuie inso ţite de o contributie a beneficiarului de
minimum 10 % din valoarea total ă a finantării alocate, stabilită prin hotărăre a Consiliului
Judetean Ialomita;
h) anualitatea, in sensul derulării intregii proceduri de finantare in cadnil anului calendaristic
in care s-a acordat finantarea din bugetul local pentm evenimente sportive secvenţiale;
i) sezonalitatea, in sensul derul ării proeedurii de finanţare in cadrul sezoanelor
competitionale sportive desfăşurate pe perioada a mai multor ani ealendaristici la jocurile
sportive, in care s-a acordat finantarea din bugetul local prin hotărăre a Consiliului
Judetean Ialomita, dar pentru care se vor incheia contracte de finanţare seeventiale in
fiecare an fiscal (in cererea de finantare se va preciza modul de impărtire a sumei
solicitată).
Art.8 Finanţarea se acorclă pentru acoperirea partial ă a unui program/proiect sportiv in
baza unui contract de finanţare incheiat intre p ărti.
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, stabilite potrivit
prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului
judetului Ialomita, cu rectific ările bugetare stabilite în conformitate cu legislatia in vigoare.
1.5 Informarea publieg i transparentă decizională
Art. 10 Procedurile de planificare $i executare a plafoanelor fondurilor destinate
finantării activit ătilor sportive din cadrul programelor sportive, procedurile de atribuire a
contractelor de finanţare, contractele de finantare incheiate de autoritatea finantatoare cu
beneficiarii, precum şi rapoartele de executie bugetar ă privind finaMările constituie informatii
de interes public, potrivit dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public.
CAP. II- CRITERHLE $1 CONDIŢ HLE DE ACCES LA
FONDURILE PUBLICE PENTRU FINAN ŢAREA ACTIVITAŢ ILOR SPORTIVE
Art. 11 Criteriile $i conditiile care trebuie indeplinite cumulativ de către solicitant, in
raport cu prevederile Ordin -ului m-. 664/2018, sunt urm ătoarele:
a) s ă fie o structur ă sportivă recunoscut ă in conditiile legii, Mfg scop patrimonial, sau o
instituţie/organizatie indrept ătită să solicite finanţarea, avănd sediul in raza administrativteritorială a judetului Ialomita;
b) să facă dovada afilierii la federatia sportiv ă natională de specialitate şi/sau la asociatia pe
ramură de sport judeţeană, după eaz;
c) să facă dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie pentru anul
precedent la organul fiscal competent dacă cererea de finantare se depune după data la care
situatiile financiare an fost inregistrare;
d) să contribuie cu minim 10 % din valo area finantării solicitate;
e) să nu să nu aibă obligatii de plată stabilite prin titluri executorii din anii 2019 - 2021 la
bugetul jude-tului Ialomita;
f) să nu aibă obligatii de plată exigibile privind impozitele şi taxele c ătre stat, precum şi
contributiile are asigurările sociale de stat;
g) s ă nu se afle in litigiu cu Judetul Ialomita/Consiliul Judetean Ialomita;
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h) să nu fumizeze infon-naţii false in doeumentele care inso ţesc cererea de finan ţare;
i) să nu se afle in situaţia de nerespectare a dispozi ţiflor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum şi a legii;
j) să nu facă obieetul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare on s ă nu se afle dej a in
stare de dizolvare sau de lichidare in confonnitate cu prevederile legale in vigoare;
k) să depună cererea de finanţare completă in tennenul stabilit de autoritatea finan ţatoare;

Art. 12 Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finan ţare, respectiv nu
este eligibil, solicitantul care nu indepline şte eel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art.11.

Art. 13(1) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a cere solicitan ţilor prezentarea tuturor
documentelor pe care le consider ă necesare pentin a dovedi eligibilitatea, precum şi documente
edificatoare care s ă dovedeasc ă o forma de inregistrare ca persoan ă juridic ă sau de inregistrare/
atestare on apartenen ţă din punct de vedere profesional, in conformitate Cu prevederile legale
din Romania.
(2) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a nu permite participarea la selee ţia de proiecte,
solicitanţilor care nu şi-au indeplinit obligaţiile asumate prin contractele de finan ţare anterioare
incheiate en autoritatea finanţatoare şi care nu au argumentat aceast ă situaţie printr-o motivatie
temeinică.

Cap. III. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANTARE
111.1 Dispozitii si reguli generate
Art. 14 Atribuirea contractelor de finan ţare se face prin selec ţie, pro cedură care permite
atribuirea unui contract de finanţare din fonduri publice, prin selectarea proiectului/programului
sportiv de c ătre o comisie numit ă prin dispoziţie a Pre şedintelui Consiliuiui Judeţean Talomiţa,
cu respectarea principiilor de atrib -uire a contractelor de finanţare. Rezultatele evalu ării in urma
selecţiei publice de proiecte, precum i sumele alocate finan ţării proiectelor eligibile vor fi
supuse aprob ării Consiliului Judeţean Ialomi ţa.
Art. 15 Autoritatea finan ţatoare poate organiza anual una sau mai rnulte sesiuni de
selecţie a proiectelor, in func ţie de bugetul disponibil alocat en aceast ă destinaţie.
Art. 16 Pro cedura de selecţie de proiecte, organizat ă de Judeţul Ialomiţa, va cuprinde
urrnătoarele etape:
a) publicarea bugetului alocat finan ţărilor pentru activit ăţile sportive pentru anul fiscal in
curs;
b) publicarea anunţului de participare la avizierul autorit ăţii finanţatoare, pe site-ul acesteia
(www.cjialomita.ro ) şi in două ziare de cireulaţie locală;
c) inscrierea, depunerea i prezentarea proieetelor de c ătre solicitanţi,
d) verificarea eligibilit ăţii, inregistrarii şi a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea
tehnică şi financiară;
e) evaluarea propunerilor de proiecte in baza prezentului Ghid;
f) comunicarea rezultatelor si transmiterea c ătre Consiliul Judeţean Ialomiţa pentru a ft
aprob ate prin hot ărare, in condiţiile legii;
g) incheierea contractului/contractelor de finanţare;
h) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finan ţare.
Art. 17 Solicitantul are obliga ţia de a depune propunerea de proiect/program la adresa:
Consiliul Judeţean Ialomiţa, Pi* Revoluţiei, m- I, municipiul Slobozia, jude ţul Ialomiţa.
111.2 Doeumentatia de solicitare a finantării aetivitAtilor sportive
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Art. 18(1) Documentaţia de solicitare a finan ţării va cuprinde urm ătoarele documente:
a) formularul de cerere de finantare, conform Anexei nr. 1 la Ghid;
b)
c)
d)
e)

declaraţie pe propria răspundere-Anexa nr. 2 la Ghid;
bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului - Anexa nr.3 la Ghid;
declaraţia de imparţialitate Anexa nr. 6 la Ghid;
declaraţia preşedintelui/directorului solicitantului, privind reprezentan ţii legali ai
solicitantului, cu atribuţii in derularea proiectului sportiv on dup ă caz, imputernicirea de
către pre ş edintele/directorul solicitantului a responsabilului de proiect sportiv pentru
derularea acestuia;
f) CV-ul coordonatorului de project;
g) copie de pe certificatul de identitate sportiv ă;
h) copie de pe hot ărărea judec ătorească de infiinţare a structurii sportive, definitiv ă şi
irevocabilă;
i) certificat de inscriere a persoanei juridice far ă scop patrimonial in Registru asocia ţiilor şi
fundaţiilor;
j) copii de pe statut şi actul constitutiv, ultima variantă in vigoare;
k) copii de pe ultimele hotărari judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au
admis modificări ale statutului şi actului constitutiv;
1) copie de pe situaţia financiară pe anul anterior inregistrat ă la organul fiscal competent, cu
excepţia structurilor sportive infiin ţate in anul in curs;
m) copie de pe certificatul de inregistrare fiscal ă;
n) copie de pe dovada sediului;
o) declaraţie pe propria răspundere că nu obţine venituri mai man i de 20% din bugetul
propriu, din vanzarea de bilete/abonamente la evenimente sportive, de materiale
promoţionale sau alte asemertea- Anexa rir,4 la Ghid;
p) anexele la contractul de finan ţare-cadru completate cu informaţiile proiectului, respectiv:
Anexa nr.1-Ac ţiunile/Activităţile din cadrul proiectului/programului, Anexa nr.2Bugenal acţiunii/activităţii din eadrul proiectului/programului, Anexa nt.3-Scopul,
obieetivele şi indicatorii de evaluare ai proiectullui/programului;
q) alte documente considerate relevante de c ătre aplicant.
(2) Copiile documentelor vor purta menţiunea "conform cu originalur şi semnătura Tn
original a reprezentantului legal al solicitantului.
(3) Comisia, in activitatea de evaluare a proiectelor, are dreptul de a solicita prin email
clarific ări referitoare la documentele depuse. Solicitan ţii au obligaţia de a r ăspunde
clarific ărilor în termen de maxim 2 zile luerAtoare de la primirea acestora.

Art. 19 Documentaţia de solicitare a finan ţării se va intocmi in limbo, romană şi se va
deplane in cloud. exemplare (original şi copie), precum şi in format electronic la registratura
Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Art. 20 Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al
conţinutului şi trebuie să fie semnat ă, pe propria răspundere, de c ătre solicitant sau de care o
persoană imputernicită legal de acesta. Bugetul r ămâne ferm pe toat ă durata de indeplinire a
contractului de finan ţare.
Art. 21 Solicitantul are obligaţia de a exprima preţul din propunerea financiar ă in lei.

111.3 Organizarea si funetionarea comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte

Art. 22 Analiza propunerilor de proiecte este efectuat ă de către o comisie de evaluate
constituită prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judelean Ialomi ţa.
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Art. 23 Comisia are in componenţă 1 preşedie şi 4 membri (cu drept de evaluare) şi
doi secretari Ward drept de evaluare), fund legal intrunit ă in prezenta tuturor membrilor s ăi.
Art. 24 Ş edinţele comisiei sunt conduse de un pre şedinte. Pre şedintele comisiei va
asigura convocarea ş i prezenta membrilor comisiei, in tennen de maxim 3 zile de la data
comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a c ăror rezolvare este de competen ţa
comisiei.
Art. 25 Secretarul comisiei va prelua documentatiile de solicitare a finan ţării, pe măsura
inregistrării lot
Art. 26 Fiecare rnembru al comisiei de analiz ă şi evaluare va semna o declaraţie de
imparţialitate, potrivit modelului prevăzut in Anexa nr. 8 a Ghidului.
Art, 27(1) Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor.
(2) Raportul de evaluare privind atribuirea contractelor de finantare, va fi inaintat c ătre
edintele
Consiliului Jude ţean Ialomita in vederea promovării şi adoptării, in conditiile legii,
Preş
hotărării Consiliului Judeţ ean Ialomita privind finantarea a programelor sportive depuse de
solicitanţi.

111.4 Procedura evalu ării şi selecţionării cererilor de finantare
Art. 28(1) Cererile de finantare pentru programele/proiectele sportive depuse spre a fi
selectate tTebuie s ă unnărească următoarele:
a) se inscriu in programul sportiv de utilitate public ă "Promovarea sportului de
performanţă", aş a cum este definit in prezentul Ghid şi Ordinulu nr. 664/2018;
b) sunt de interes public interna ţional/naţional/regional/jude ţean/local, dup ă caz, urm ărind:
promovarea i dezvoltarea activit ăţii sportive de performan ţă on recreative;
- asigurarea conditiilor organizatorice şi materiale pentru practicarea jocurilor sportive la
nivel de performant ă sau nivel recreativ;
imbunătătirea nivelului de performant ă al sportivilor juniori şi seniori din structurile
sportive judeţene/locale;
- asigurarea cre şterii din răndul tinerilor a unor viitori sportivi de performan ţă pe raza
judeţului Ialomiţa, respectiv atragerea unui num ăr căt mai mare de practican ţi din răndul
populaţiei din judeţ;
- creşterea accesului cet ăţenilor la activit ăţi sportive;
organizarea unor evenimente sportive de anvergurk
dezvoltarea cooper ării sportive internaţionale/naţionale/interjude ţene;
- promovarea valorilor sportive judeţene in circuitul national, regional şi international;
promovarea imaginii Jude ţului Ialomiţa in plan regional, national şi international;
stint depuse de solicitanţi eligibili;
- respectă prevederile legate in vigoare cu privire la normele de cheltuieli in domeniul
activităţii de sport, adaptate şi stabilite la nivelul Judeţului Ialomiţa prin prezentul Ghid.

(2) Cheltuieli eligibile, conform Ordinului rir. 664/2018, cu modific ările ulterioare, sunt:
1. cheltuieli de transport;
2. cheltuieli de cazare;
3. cheltuieli de mask
4. cheltuieli privind alimentaţia de efort;
5. cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor;
6. cheltuieli privind asigurarea persoanelor, materialelor, a echipamentului sportiv;
7. cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv;
8. cheltuieli medicale şi pentru controlul doping;
9. cheltuieli Cu premiile, indemnizaţiile, veniturile contractuale (CAS) ale participantilor
la aetivitatea sportivk primele şi indemnizatiile sportive;
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10. alte eategorii de cheltuieli (taxe de legitimate şi transfer, prest ări servicii de
impresariat şi reprezentare sportiv ă).
Pentru organizarea, partieiparea, respectiv desfăsurarea actiunilor sportive, beneficiarii pot
efectua, dup ă caz, Cu ineadrarea in prevederile bugetare aprobate şi alocate prin contractul de
finantare, cheltuieli şi pentru:
a) eheltuieli cu indemnizatiile şi veniturile de naturd contractual ă stabilite prin contractul
de activitate sportivd (CAS) sau contractul individual de muncd (OM), incheiate intro
structura sportiv ă si sportivi/membrii staffului tehnic (antrenori, preparatori fizici, medici,
asistenti medicali, kinetoterapeuti, maseuri, direetori tehnici) care au dobandit statatul de PIF,
după caz, (persoan ă fizică independent ă), in conditiile legislatiei in vigoare;
b) inchiriere de locuinte pentru cazare sportivi si personal tehnic participant la actiunile de
pregătire si participate la competitii, la pre ţul pieţei libere. Pentru participarea la actiuni de
pregâtire (cantonamente, tumee, alto actiuni) sau actiuni sportive din calendarul oficial pe
ramură de sport se vor deconta doar caz ări in loca ţii cotate cu maximum 3 stele);
c) cheltuieli de transport ocazionate de prezentarea/sosirea şi plecarea, sportivilor, precum
şi a membrilor staffului tehnie din localitatea/tara de domiciliu la locatia stabilitd pentru
pregătire şi retur, in conformitate cu prevederile contractului de activitate sportiv ă dintre
Pali;
d) servicii de inchiriere de baze sportive, s ăli de conferinţa, spaţii aparatură birotica şi alto
bunuri necesare organizdrii actiunilor,
e) refacere dup ă efort, recuperate si igien ă personală, cum at fi saun ă, masaj şi altele
asemenea;
f) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi
proteefie contra incendiilor, la locul de desf ăşurare a ac ţiunilor sportive;
g) achizitionarea de panouri si materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite
şi alte materiale consumabile;
h) taxe de inscriere şi/sau de participare la actiunile sportive, taxe de organizate a
acţiunilor, in conditiile stabilite de organizatori, taxe de formate, legitimare şi transfer;
i) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor t ări sau
eheltuieli pentru asigurarea medicaid a persoanelor.
Art. 29(1) Documentatia de solicitare a finantdrii va fi analizat ă de către membrii
comisiei de evaluate a proiectelor, in tennenul stabilit prin anun ţul de participate şi va fi notată
potrivit următoarelor eriterii de evaluate:
,

Nr.
ert.
1.

2.

3.
4.

Criteritul de evaluare

Punetaj
(punete)

Câ't de relevante sunt obieetivele proiectului (generale şi specifice)?
(Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist,
10
T-definit in timp)
(5x2 p)
Anvergura proiectului
2.1 - local
2
2.2 - judetean
4
2.3 - regional
6
2.4 - national
8
2.5 - international
10
Natura ramurei sportive reprezentate (olimpic ă/neolimpic ă)
3/1
Contribtia de cofinantare a solicitantului
4.1 - 10%
3
4.2 - intre 10% - 15 % (inclusiv 15 %)
5
4.3 — intro 15 % 20 % (inclusiv 20 %)
7
-

10

4.4 — peste 20 0ĺo

5.

6.

7.
8.

9.

10.

9

Atragerea de surse de finantare (punctajul se poate curnula):
5.1 — atragerea de surse de finantare de la unităti-administrativ teritoriale
şi/sau alte entităti in domeniu
5.2 - atragerea de surse de finantare din sponsorizări de la entităti
economice
Sportivi selectionati in loturile nationale si olimpice, pentru participarea la:
- Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale, Europene
- alte competitii maj ore
Continuitatea proiectului
7.1 — sub 3 ediţii
7.2 — trei sau mai multe editii
Rezultatele in ultimii 5 ani ale solicitantului prin participarea la:
8.1 — Campionat mondial
8.2 — Campionat european
8.3 — Campionat balcanic
8.4 — Campionat national
8.5 — Campionat r_gional/zonal
Vizibilitatea proiectului (punctajul se poate cumula):
9.1 — in mediul online
9.2 — pres ă audio-video
9.3 — pres ă scrisă
in cc măsură bugetul este clar, realist si detaliat pe capitole de cheltuieli, in
raport cu activit ăţile propuse, corelate cu obiectivele stabilite

3
5

7
5
3
5
13
10
8
6
4
2
4
4
25

(2)Punctajul maxim se obtine insumând criteriile care se punctează, după caz. Nu poate
fi luat in considerare pentru a fî finantat un project care nu a intrunit un cuantum minim 60
puncte din punctajul maxim cc se poate acorda.
(3) 0 structură sportivă nu poate depune decat un singur proiect pe o singur ă ramură
sportivă , neputând beneficia de finantare pentru multe ramuri sportive.
(4) Finanţarea aprobat ă poate fi aceea şi sau mai mică decht cea solicitat ă de dire
beneficiar, in urma evaluării Comisia autoritătii finantatoare putand solicita clarific ări şi
modificarea bugetului proiectului.
(5) Contractele se atribuie in ordinea descresc ătoare a punctajelor obtinute de solicitanti,
in limita bugetului disponibil la momentul aprob ării.
Art. 30 in urma sesiunii de analiză a cererilor de finantare se va intocmi un raport de
evaluare cu rezultatele acesteia, raport care va fi semnat de către membrii comisiei.
Art. 31 Afi ş area rezultatelor se face in maximum 3 zile lucrăto are de la data
desfăşurării sesiunii de analiză a cererilor de finantare, la sediul Consiliului Judetean Ialomita şi
pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita. in ten-nen de 3 zile de la data inchelerii selectiei,
secretarul comisiei comunic ă in scris aplicantilor, rezultatul selectiel, precum şi fondurile
propuse a fi alocate.
Art. 32 Rezultatele procedurii de selectie pot fi contestate in termen de o zi lucrătoare
de la data afi şării. Contestatiile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Ialomita.
Art. 33 Analiza contestatiilor se efectueaz ă de către comisia de contestatii, constituit ă in
acest scop prin dispoztia Pre şedintelui Consiliului Judetean Ialomita, Cu structură similară
comisiei de evaluare. Scretarul comislei de evaluare este şi secretarul comisiei de contestatii.
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Art.34 Răspunsul la contest* se transmite pe email şi ulterior prin po ştă
contestatarilor in tennen de 2 zile luerătoare, de la data depunerii.
Art.35 Comisia de evaluare inainteaz ă Raportul de evaluare a proiectelor e ăstigătoare,
impreună cu rezultatul contestatiilor, dup ă caz, in vederea intocmirii proiectelor de hotărăre de
consiliu judeţean privind aprobarea incheierii contractelor de finanţare şi alocării sumelor din
bugetul judetului Ialomi ţa, in condithle legii.
Art.36 incheierea contractelor de finanţare se va supune spre aprob are Consiliului
Judeţean 1alomiţa, conform legislaţiei in vigoare.
Art.37 Hotărărea Consiliului Ju.deţean Ialomita de incheiere a Contractului de Finantare
pentru proiectul/programul sportiv se comunică solicitantului in termen de 3 zile luerătoare de
la data aprob ării, impreună cu invitatia de a semna contraetul de finanţare.
111.5 Cofinantare
Art. 38 Autoritatea finan ţato are acordă finanţări pentru proiecte/programe sportive in
limita creditelor bugetare alocate cu aceast ă destinafie. 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 finan ţare sub forma contribuţiei in numerar, se cuantifică prin
documente justificative.
Art. 39 Cofinanţarea din surse atrase se poate constitui din: sponsorizări, parteneriate,
alte finanţări, vănz ări bilete sau abonamente, vanz ări materiale promotionale etc., pentru care
beneficiarul va incheia contracte, acolo unde este cazul, in condiţiile legii. Sursele de final-10re
proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării pot fi in numerar.
CAP.IV 1NCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
-

Art. 40(1) Finanţarea se va face pe baz ă de contract de finanţare incheiat intre Jude ţul
Ialomita şi solicitantul selectat, in urma adjudecării proiectelor/prograrnelor propuse spre
finanţare şi admise, respectiv dup ă aprobarea incheierii contractelor de finantare prin hot ărare a
Consillului Judetean Ialomita.
(2) Contractul de final-10re se incheie in termen de maxim 10 de zile de la data
comunicării hotărării Consiliului Judetean Ialomi ţa prevăzută la alin.(1).
Art. 41 La contractul de finantare se vor anexa formularal de solicitare a finanţării,
bugetul de venituri şi cheltuieli al programului sportiv, gtaficul de plăţi i alte documente
relevante in acest sens.
CAP.V PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
-

Art. 42(1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finan ţate in baza contractului de finantare
numai in măsura in care sunt conforme cu proiectul propus şi au fost contractate în perioada
executării contractului.Priu excep ţie, contractele cu executare succesiv ă (ex.contractele de
locatiune), pot fi ineheiate inainte de sernnarea contractului de finanţare, 'Jutland ea plata să fie
acordat ă de finantator doar pentru cheltuielile efectuate în perioada de valabilitate a contractulu
de finanţare.
(2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prev ăzute la art. 28 alin.(2) din prezentul
Ghid.
(3) Cheltuielile eligibile vor fi efectuate cu respeetarea dispozi ţiilor Anexei la Hotărărea
de Guvern nr. 1447/2007 privind aprob area Normelor financiare pentru activitatea sportiv ă
completate de prevederile prezentului regulament de finantare şi in conformitate cu notele de
fundamentare la cererea de finanţare aprobat ă.
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(4) Beneficiarii pot aloca fonduri peste limitele prevdzute in Anexa la Hot ărărea de
Guvem nr. 1447/2007 şi in conformitate cu notele de fundamentare la cererea de finantare
aprobată şi a prevederilor stabilite prin prezentul Ghid, doar pe seama sutnelor obtinute din
venituri proprii, donaţii sau sponsoriz ări, in conditiile legii.
(5) Pot ft decontate doar cheltuieli eligibile efectuate in perioada de desf ăşurare a
prograrnului sportiv pentm care s-a solicitat finantarea.
(6) Eventualele sume neutilizate, stabilite prin bugetul programului sportiv, vor fi
retumate autorit ătii finantatoare.
Art. 43(1)Autoritatea finantatoare şi beneficiarul pot stabili in contractul de finantare ea
plătile către beneficial: s ă se fac ă in tranşe, in raport cu faza proiectului şi cheltuiehle aferente,
in functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evolutia in timp a activit ătii
finanţate on de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.
(2) Autoritatea finantatoare va pl ăti sumele din contractal de finantare in taw, in
condithle graficului de pl ăti, anexă la contractul de finantare. Prima tn.n ă flu poate fi mai mare
de 30% din totalul finantdrii.
(3) Modificările contractului de finantare prin act aditional nu pot afecta scopul şi
obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maxim ă a finanfarii prevăzute prin contract şi nici
factorii de evaluare care au stat la baza acord ării finantării (criteriile de punctaj). Solicit ările de
acest tip pot conduce la rezilierea contractului de finantare.
(4) in situatia in care, din motive objective, beneficiarul contractului apreciaz ă eă se impune
o modificare a contractului de finantare, acesta va solicita in scris incheierea actului aditional.
Solicitarea va include obligatoriu motivarea, insotit ă de documente justificative. Prin exceptie,
pentru moclific ările care vizeaz ă perioada şi locul de desiăşurare a activitAtilor fărd a modifica data
finald de implementare a proiectului, se notified autoritatea finantatoare, nefiind necesard incheierea
unui act aditional.
(5)1n cazul in care urmare a solicit ăxii beneficiarului se incheie act aditional pentru
renuntarea/comasarea unor activit ăti cu consecinta diminudrii finant ării, contributia
beneficiarului se va mentine la procentul stabilit initial prin contract (minim 10% din valoarea
finantării) Aprobarea solicitdrii va fî conditionatd de posibilitatea atingerii obiectivlor
proiectului justificat ă de beneficiar.
(6)Prin exeeptie de la prevederile alin.(4)modificarea eheltuielilor intre liniile bugetare
stabilite prin Anexa la contract se poate realiza prin notificare justificat ă, transmis ă de
beneficiar Tn limita a 10% din valo area liniei din care se vireaza banii i prin act aditional
pentru sume cc dep ăşesc aceastd limită, anterior realizdrii cheltuielilor.
(7)in cazul in care beneficiarul realizeaz ă cheltuieli peste suma stabilit ă la linia bugetard
specified, respectivele cheltuieli reprezinf ă cheltuieli neeligibile şi nu se iau in calcul la
stabihrea cuantamului contributiei beneficiarului.

CAP - VL PRO CEDURA DE RAPORTARE $1 CONTROL
Art. 44(1) Pe parcursul derul ării contractului, solicitantii care au primit finantare au
obligatia s ă prezinte autoritătii finantatoare, urm ătoarele raporfări:
a) raportări INTERMEDIARE: inainte de solicitarea tran şei următoare cu conditia depunerii
documentelor justificative pentru cheltuieli lunar; in cazul in care beneficiarii nu
desfăşoară activităti în lună ce genereazd cheltuieli vor eomunica in scris acest aspect;
b) raportare FINALA: depus ă in termen de 20 zile de la incheierea activit ătii anuale, dar nu
mai thrziu de 9 decernbrie 2022 şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuiehlor la
nivelul intregului proiect.
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(2) La intocmirea deconturilor justificative pentru finan ţarea acordat ă de la bugetul
judeţului Ialomiţa precum şi pentru justificarea cotei proprii de cofinantare se vor avea in
vedere şi unnătoarele :
- toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor purta mentiunile: „confon -n
cu originalul" i „această cheltnial ă nu a fast şi nu va fi decontat ă. la -un alt finantator" şi
vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului finantării.
Documentele justificative trebuie s ă fie intocmite potrivit reglement ărilor in vigoare
privind activitatea financiar contabil ă.
- pentru finantarea alocat ă, structura sportiv ă va depune documentele justificative lunar, jar
raportul narativ de justificare a utiliz ării finant ării primite inainte de solicitarea tran ş ei
următoare; raportul va cuprinde şi descrierea cotei de cofinantare proprii, justificat ă cu
documente;
- doeumentele depuse spre decontare la Consiliul Judeţean Ialomita vor fi emise de care
furnizori numai pe numele structurii sportive finantate;
- s ă fie inregistrate in contabilitatea structurii sportive, s ă fie identificabile şi verificabile,
să fie dovedite prin originalele documentelor justificative.
Art. 45 Raportările finale vor fi intocmite in confonnitate cu Anexa 5 la Ghid şi vor fi
depuse at ăt pc suport de h ărtie căt şi in format electronic, fiind insotite de borderoul
cheltuielilor efectuate. Acestea vor fi depuse la sediul Consiliului Judetean Ialomita cu adresa
de inaintare. La cererea autorit ătii finanţatoare, Beneficiarul va prezenta, in original,
documente justificative pentru cheltuielile efectuate.
Art. 46 La stabilirea duratei contraetelor de finantare solieitantii vor avea n vedere ca
deralarea proeesului de finantare a contractului şi de decontare a ultimei tran şe s ă nu
dep ăşească data de 9 deeembrie 2022. in caz eontrar, comisia de evaluare are dreptul de a
solicita clarific ări solicitantilor.
Art. 47 Autoritatea finantatoare i şi rezervă dreptul de a face verific ări, atat in perioada
derul ării contractului, cat şi ulterior validării raportului final.

CAP. VII. LITIGII / SANCTIUNI
Art. 48(1) Once litigiu apărut intre p ărti va fi solutionat de acestea pe cale amiabil ă, in
termen de maxim 10 zile lucr ătoare de la primirea notific ării sense prin care una dintre p ărti
constat ă neindeplinea sau indeplinirea necorespunz ătoare a uneia sau mai multor obliga ţii
contractuale de c ătre cealalt ă parte. Notificarea va fi comunicat ă in tennen de 10 zile
calendaristice de la data constat ării.
(2) Contractele de finantare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesar ă interventia
instantei de judecat ă, dacă in termenul mentionat la alin.1 p ărtile nu solutioneaz ă litigiul.
(3) Părtile au dreptul de a se adresa instantelor de judecat ă competente de la sediul
autoritătii finantatoare.
CAP. VIII. DISPOZITII FINALE
Art.49 Once comunicare, solieitare, informare, notificare in leg ătură cu procedura de
selectie sau derularea eontractelor de finantare se va transmite de care sohcitantii finant ării sub
forma de document scris. Once document scris trebuie inregistrat in momentul pred ării la
sediul autoritatii finantatoare. Autoritatea contraetant ă va solicita elarific ări de la solcitanti prin.
email.
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Art.50 Prezentul Ghid se completeaza cu prevederile legale in vigoare.
Art.51 Prevederile prezentului Ghid vor fi aplicate ţuturor finant ărilor pentru activitatea
sportivă din cadrul programului de utilitate public ă "Promovarea sportului de performant ă"
acordate din bugetul judetului Ialomita.
Art.52 Anexele urm ătoare fac parte integrant ă din prezentul Ghid:
Anexa nr.1 forrnular de cerere de finantare;
Anexa nr.2 declaraţie persoane juridice;
Anexa nr.3 bugetul de venituri si cheltuieli;
Anexa nr.4 declaratie pe propria r ăspundere că nu obtine venituri mai marl de 20% din
bugetul propriu, din vănzarea de bilete/abonamente la evenimente sportive, de materiale
promotionale sau alte asemenea;
Anexa nr.5 formular pentru raport evaluare lunar ă, intermediar ă sau finală;
Anexa nr.6 declaraţia de imparţialitate a beneficiarului;
Anexa nr.7 adres ă de inaintare a raportului lunar, intermediar sau final;
Anexa nr.8 declaratie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare / contestatii;
Anexa nr.9 model curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport;
Anexa nr.10 contract cadru de finantare;
-

-

-

-

-

-

-

—
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Anexa nr. 1 la Ghid
Structura sportiv ă
Nr.
din

CERERE DE FINANTARE-CADRU
pentru finan ţarea proiectelor/prograrnelor sportive
A. Date privind structura sportiv ă
1. Denurnirea structurii sportive
2. Adresa
3. Certificat de identitate sportiv ă ru, deschis la
4. Cont or.
5, Cod fiscal
6. Alte date de identificare:
Telefon
E-mail
Fax
Web
7. Echipa responsabil ă de denilarea proiectului (numele şi pren-umele, functia in cadrul
structurii sportive, telefon)
7.1. Coordonator
7.2. Responsabil financiar
7.3. Responsabil cu probleme tehnice
7.4. Alti membri, după caz

B. Date privind proiectul/programul
1. Denumirea proiectului/programului
2. Scopul
3. Objective specifjce
4. Activitătiactitini din cadrul proiectului/programului
5. Perioada de derulare/actiune/activitate
6. Locul de desfăsurare/acţiune/activitate
7. Participanti (num ărul şi structura)/ac ţiune/activitate
8. Costurile estimate ale proiectului/programului (Sc va detalia pe actiuni/activit ăti, categorii
de cheltujelj ş i surse de finantare.), conform tabelului de mai jos:
Valo area total ă din care
Nr. Programul, proiectul,
suma solicitatăvenituri
crt. acţiunea/activitatea, categorijle de cheltuieli*)
din fonduriproprii
ale structurii
publice
sportive
(dacă este
cazul)
I. 1. Prog-ramul
Total:
Proiectal
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1.1. Acţiunea/activitatea
total: din care:
1.2. Actiunedactivitatea
total: din care:
1 .3.

cţiunea/activitatea
total: din care:

1.4. Actiunea/activitatea
total: din care:
1.5. Acţiunea/activitatea
total: din care:
Notă: Sumele vor fi exprimate in lei (RON).
9. Resurse uniane şi financiare ale entitatii, angrenate in realizarea aqiunilor/activit ăţilor din
cadnil proiectului
1. Resurse urnane
1.1.
Număr de personal CAS (Contract Activitate Sportiv ă)/CIM (Contract Individual de
Munca) - total: ...,
din care:
- antrenori:
sportivi:
- kinetoterapeuti:
maseuri:
- doctori:
asistenti medicali
- statisticieini:
1.2.
Număr de secţii pe ramură de sport:
1.3.
Număr de sportivi legitimaţi pe

2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii estimate a se realiza in anul curent - total: ... lei (RON), din care:
lei (RON)
donaţii, sponsoriz ări:
- venituri din activităţi economice (prest ări de servicii, inchirieri, reelam ă, publicitate etc.):
lei (RON)
lei (RON)
cotizatii, taxe, penalit ăti etc..
lei (RON)
alte venituri:
Data:
Reprezentantul legal,
Numele $i prenumele:
Semnătura:

Coordonatorul de proiect,
Numele si prenumele:
Semnătura:
Stampila structurii sportive
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Anexa nr.2 la Ghid
DECLARATIE

Subsemnatul

domiciliat
in
,
localitatea
, str.
nr
,
ap
sectorul/judeţul
, codul postal
, posesor al actului de identitate
setia
nr
, codul numeric personal
, in calitate de
reprezentant al , cunosc ănd prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in
declaraţii, că structura sportiv ă pe care a reprezent ărn indepline şte condiţiile prevăzute de
Ordinul ministrului tineretului ş i sportului fir. 664/2018 privind finan ţarea din fonduri
publice a proiectelor si programelor sportive, declar pe propria r ăspundere unnătoarele:
a) este structur ă sportivă recunoscut ă in condiţiile legii/entitate in conditiile legii care are
dreptul să solicite finantarea activitatilor sportive;
b) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este in litigiu cu instituţia finanţatoare;
c) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, ptecum şi
contribuţiile căţre asigurările sociale de stat;
d) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare in vederea ob ţinerii finanţării sunt veridice;
e) nu se afl ă in situaţia de nerespectare a dispozi ţiilor statutare, a actelor constitutive şi a
regulamentelor proprii;
f) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se afl ă in stare de dizolvare
on de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
g) nu beneficiaz ă de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acela şi project de la
aceeaşi autoritate finan ţatoare in cursul anului fiscal curent;
h) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal in curs de finan ţare de la instituţia
hi sumă de
lei.
i) se obligă s5 participe cu o contribuţie financiară proprie de
lei.
Data:

Entitatea
Reprezentant legal
Semnătura,
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Anexa nr.3 la Ghid
BUGETUL DE VENIT URI $1 CHELTUIELI
Denumirea entităţii
actiunii/activităţii
Bugetul
proiectului/programului

Nr.
Crt.

Actiunea/activitatea/
categoriile de cheltuieli

din

Valoarea
totală

din care
din
fonduri
publice

Actiunea/activitatea
total
,
din care
a) 1
b)3
exemplu:
a) cazare:10 persoane x 501ei/zi x 5zile
= 2500 lei
Actiunea/activitatea
total
, din care
a)
b)
TOTAL

Reprezentanti legali:
(numele, prenumele, functia, serrm ătura şi ştampila structurii sportive)
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cadrul

din
venituri proprii
ale structurii
sportive Weil
este cazul)

Anexa nr.4 la Ghid

DECLARATIE

Subsemnatul

domiciliat
in
localitatea
rir
, ap
, str.
, bl.
sectorul/judetul
, codul postal
, posesor al actului de identitate
nr
seria
, codul numeric personal
, in calitate de
reprezentant al cunoscănd prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in
declaratii, c ă structura sportiv ă pe care o reprezent ărn nu obtine venituri mai man i de 20% din
bugetul propriu, din vănzarea de bilete/abonamente la evenimente sportive, de materiale
promotionale sau alte asemenea;

Reprezentanti legali:

(numele, prenumele, functia, semn ătura şi ştampila structurii sportive)
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Anexa nr. 5 la Ghld
Denumirea entit ătii

RAPORT DE EVALUARE
intermediartfinal
incheiat la data
Contract de finantare nr
din data de
Consiliului
Judetean
Ialomita
nr
Hotărărea
Autoritatea finantatoare : Judetul lalomi ţa
- adres ă: Piata Revolutiei ur.1
- telefon/fax : 0243250200
- e-mail: cji@eicnet.ro
Data inaintării raportuluj
1. Denumirea proiectului
2. Coordonatorul proiectuluj
3. Perioada .

aprobat prin

Data de sfărşit

Data de ineeput

4. Locul de desfăurare
5. Scopul proiectului
6. Objectivele proiectului
a. Objective generale:
Obiectiv 1
Obiectiv 2
b. Objective specifice:
Obiectiv 1
Obiectiv 2
7, Raport de activitate
a.Descrierea pe scurt a activit ăţilor desfăşurate p ănd la data intoemirii raportului: (Descrierea
nu va depăş i o pagina, vor fi pretezentate datele necesare unei evalu ări de ansamblu a derul ării
programului/proiectului şi a verificării realit ăţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de pres.,
colaborarea cu al ţi parteneri etc.)

b. Realizarea activit ătilor propuse:
(Au putut fi desfăşurate aceste activit ăti in timpul planificat? DA(NU. Daca NU, propuneti
măsurile cc unneaz ă a fi luate in continuare pentru realizarea tuturor activit ăţilor prevăzute in
contractul de finantare).

c. Rezultate ob ţinute şi rezultate a şteptate:
(Rezultatele obtinute şi rezultatele a şteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate
desfăşurată, in coricepte m ăsurabile, indicatori de eficient ă. Anexati documente relevante, dup ă
caz.)
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8. Indicatorj:
a. De eficienţă
b. Fizici/cantitativi
c. De rezultat
Măsura atins ă
Denumire indicator
Objective
Indicatori
Indicatorj de eficienţă (cost Obiectiv 1
cost Obi ectiv 2
mediţţ/proiect,
mediu/ac ţiune,
cost Obiectiv 3
mediu/participant, etc.)
Obiectiv 1
Indicatori fizici
nr.
de
(nr. de acţiuni,
Obi ectiv 2
competiţii, 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
9. Partici an i
Alţi
Total
Tineri
Preşeolari Elevi
Liceu intre 18 şi participanţi
Ciclul
Ciclul
29 de ani,
primar gimnazial
inclusiv
Nr.
de
persoane
10. Beneficiari:
Direcţi
a.
b.
Indirecţi
Indirecţi

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

Din care voluntari

b. Resurse financiare: Raport financiar
1. Date despre finan ţare:
valoarea total ă a proiectului, conform contractului de finan ţarenr
intocmirii
cumulate
la
data
finanţării
valoarea
-

-

raportului:

contribuţie proprie a Beneficiarului:
contributia financiara a autoritatij finantato are de la bugetul jude ţului Ialomiţa

c. Resurse materiale şi echiparnente:
Nr. Bucăţi (altă UM)

Nr. Derrumire material/ echiparnent
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crt.
1
2
12. Impactul proiectului:

13. Continuitatea proiectului:

14. Mediatizarea proiectului:
Responsabil de pro j ect:
Numele §i prenumele:
Funcţia:
Semnătura:
Data:
AVIZAT
Numele §i prenumele:
Funcţia:
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Anexa nr. 6 la Ghid
DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE
Reprezintă conflict de interese mice situatie care îl impiedic ă pe beneficiar in once
moment s ă actioneze în conformitate cu obiectivele autorit ăţii finantatoare, precum şi situaţia in
care executarea obiectiv ă şi impartială a funcţiilor oricărei persoane implicate in implementarea
proiectului poate fi compromis ă din motive familiale, politice, economice sau once alte interese
comune cu o alt ă persoană.
al
in calitate de
Subsernnatul,
ca persoan ă cu drept de reprezentare a entitatii (structurii
sportive solicitant ă), in ceea ce prive şte implementarea proiectului/programului sportiv, m ă
oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita once conflict de interese, a şa c-um
este acesta definit inai sus, şi, de asemenea, m ă oblig să infonnez autoritatea finatnatoare
despre once situatie ce genereaz ă sau ar putea genera un asemenea conflict.

Entitatea/Structura sportiv ă
Reprezentant legal
Semnătura,

Data
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Anexa nr. 7 la Ghid

Adresa de inaintare a raportului fin allintermediar
C ătre,
JUDEŢUL IALOMIŢA

Alăturat vă inaintam Raportul narativ şi financiar
proiectul/programul sportiv inregistrat cu nr
Consiliului Judetean Ialomita nr
din data de
care a avutiare loc in perioada
de

final/intermediar/lunar privind
, aprobat prin Hot ărarea
avănd titlul
În
valoare

Data

Reprezentant legal
Numele şi prenumele
Semnătura

Coordonator project
Numele §i prenumele
Semnătura

$tampila entitatii/structurii sportive
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Anexa nr. 8 la Ghid
Deelaratie de imparOalitate
a memlorilor comisiei de evaluare/contestatii
deţin, ca rnembru al Comisiei de
Subsemnatul
evaluare/contestatii a proiectelor/programelor sportive depuse in cadrul programului xde
utilitate public ă "Promovarea sportului de perfonnant ă", care pot primi finan ţare de la bugetul
Judetului Ialomita, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor inaintate comisiei.
Declar prin prezenta, c ă nici en şi nici soţul/sotia, rudele sau afinii mei p ănă la gradul al
II-lea inclusiv nu avem niciun interes patrimonial sau nepatrimonial in leg ătura Cu cererile de
acordare a finan ţării integrale sau partial e a proiectelor/programelor sportive de interes public,
inaintate Comisiei de evaluare/contestatii.
Confirm că, in situatia in care a ş descoperi, in cursul ac ţiunii de evaluare/solutionare
contestatii, c ă un astfel de interes exist ă, voi declara imediat acest lucm şi mă voi retrage din
comisie.

Nume şi prenume
Data
Semnătura
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Anexa nr. 9 la Ghid
CURRICULUM VITAE
Rolul propus Tn project: coordonator proiect/program sportiv
1. Nume:
2. Prenume .
S. Data nasterii .
4. Cetăţenie .
5. Stare civild .
6. Domiciliu .
7. C.I./B.I.: serja
8. CNP .
9. Telefon .
10. Studii .
Instituţia [ De la - p ănd la ]

nr

Diploma obţinutd:

11. Limbi strAine: Indicaţi competenţa lingvistic ă pe o scald de la 1 la 5 (1 - excelent, 5 - de
bazd)
Limba
Citit
Vorbit
Scris

12. Membru In asociatii profesionale:
13. Alte abilităţi .
14. Functia in prezent .
15. Calificări cheie .
16. Experienţa specified .
17. Experienta profesional ă.
Date de la - pana la
Locaţia
Instituţia

18. Alto infonnaţii relevante .
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Poziţia

Descriere

Anexa 10 la Ghid
CONTRACT-CAD RU DE FINANTARE
a actiunilor/activit ăţilor sportive din cadrul proiectului/programului

Nr.

din

CAP. 1
Pârţite contractante

JUDETUL IALOMITA, cu sediul in Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr.1, cod
bancar
fiscal
,
cont
,
deschis
la
, reprezentat prin domnul MARIAN PAVEL, Preşedintele
Consiłiului Judeţean Ialomiţa, îu calitate de autoritate finanfatoare (denurnit ă in continuare
„Autoritatea finaMatoare")
şi
Cu sediul in
, str.
, bl.
nr.
, sc.
, et.
, ap.
, sectorul
,
avand Certificat de identitate sportiv ă nr.
si CUI
, cont bancar
deschis la
reprezentat ă de
,in calitate de beneficiar (denumită in continuare „Beneficiarul"),
În baza dispozi ţiilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii educaţiei
fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modific ările si completările ulterioare, ale Ordinului Ministru
pentru Sport si Tineret nr. 664/2018 privind fman ţarea din fonduri publice a proiectelor si
programelor sportive, ale Hot ărării Guvemului nr. 144772007 pentru aprobarea Norrnelor
financiare in activitatea sportiv ă, Cu modific ările si completările ulterioare şi ale Ghidului
aprobat prin Hot ărarea Consiliului Judeţean Ialomi ţa nr. , au convenit incheierea
prezentului contract de finanţare in următoarele condi ţii acceptate de p ărţile semnatare:

CAP. 2

Obiectul si valoarea contractului
ART. 1.
Obiectul prezentului contract îl constituie finan ţarea proiectului/programului sportiv, respectiv
acţiunilor/activit ăţilor
a
din
cadrul
programului
sportiv
, prevăzute în Anexa nr. 1.
ART. 2.
Autoritatea finan ţato are aloc ă suma de
acţiunilor/activit ăţilor prevăzute la art. 1, reprezentand
proiectului/programului.
Beneficiarul se obligă s ă asigure din surse proprii suma de
acţiunilor/activit ăţilor prevăzute la art. 1, reprezentand
proiectului/prograinului.

28

lei pentru fman ţarea
% din valo area total ă a
lei pentru realizarea
% din valoarea total ă a

CAP. 3
Durata contractului
ART. 3
Prezentul contract intr ă in vigoare la data semn ării lui de care p ărţi şi este valabil pentru
din perioada
sau sezonul eompetitional
perioada

CAP. 4
Drepturile $i obligati& părtilor
ART.4
Beneficiarul are urm ătoarele drepturi şi obligaţii:
a) să utilizeze sumele prev ăzute la art. 2 exclusiv pentru finantarea eheltuiehlor eligibile
aferente ac ţiunilor/activităţilor prevăzute in Anexa nt. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin
contract in Anexa nr. 3 şi în conformitate cu dispozi ţiile legale in vigoare;
b) s ă realizeze ac ţiunile/activitătile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în
Anexa nr. 1;
e) să promoveze imaginea Judetului Ialomi ţa şi a Consiliului JUdetean Ialomiţa prin expunerea
siglelor acestora pe echipamentul sportiv, pe afi şe, pliante, machetele ziarelor, pe panourile
publicitare, pe spider, roll-up (panou pentru interviuri) şi banner pe marginea terenului (l ăngă
eel al sponsorului, dup ă caz), s ă promoveze imaginea finanţatorului prin toate mijloacele de
promovare, pagina web şi /sau conturile de social-media ale beneficiarului;
d) să permită persoanelor delegate de autoritatea finantatoare s ă efectueze controlul privind
modul de utilizare a fondurilor prev ăzute la art. 2;
e) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi
regulamentele federatiei sportive na ţionale la care este afiliat ă;
f) s ă transmită autoritatii finanţatoare, in primele 10 zile lucr ătoare ale lunii pentru luna
anterioară , documentele justificative pentru cheltuieli, jar inainte de solicitarea umi ătoarei
tranşe şi la finalul contractului s ă transmită raportul financiar i narativ conform modalit ătilor
acţiunile/activit ătile şi
de decontare stabilite de autoritatea finan ţatoare, in concordant ă
bugetul proiectului prev ăzut la anexa nr.1 şi anexa nr.2 la prezentul contract.;
g) să restituie, in situaţia nerespect ării dispozitiilor legale ş i a prevederilor prezentului contract,
in termen de 15 zile de la data comunic ării somaţiei de plată din partea organului de control,
sumele primite, preeum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispozitiilor legale in
vigoare;
h) să permită utilizarea, in scop necomercial, de către autoritatea finanţatoare, a imaginii de
grup sau individuale, static ă sau in mi şcare, a sportivilor care particip ă la aeţiunile finanţate;
i) S promoveze spiritul de fair-play, s ă intreprind ă măsurile necesare pentru prevenirea şi
combaterea violentei şi dopajului in cadrul actiunilor finan ţate potrivit prezentului contract;
j) să transmită un raport cu privire la realizarea obiectivelor prev ăzute in contract la finalul
campionatului sau la finalul anului pentru sporturile al c ăror calendar competi ţional corespunde
anului calendaristic;
k) s ă respecte Condi ţiile şi criteriile de finanţare stabilite de finan ţator;
1) s ă asigure cofinantarea proprie prev ăzută la art. 2 şi să descrie in rapoartele depuse modul de
utilizare a cofinant ării.
ART. 5
Autoritatea finan ţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
a)
să supravegheze şi s ă controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum şi modul de
respectare a dispozitiilor legale;
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b)
să pl ăteaseă finantarea in tranşe;
să penalizeze, cu 20% din valoarea finant ării, Beneficiarii care nu promoveaz ă imaginea
c)
Judetului Ialomita şi a Consiliului Judetean Ialomi ţa prin expunerea siglelor pe: echipament,
pliante, machetele ziarelor, panouri publicitare, spider, roll-up (panou pentru interviuri),
bannere la marginea terenului de joc
d)
s ă asigure cheltuielile eligibile, din regulament, la valorile prev ăzute in HG fir.
144712007 completate de Ghidul aprobat de Consiliul Judetean Ialomita pentru aetiunile/
activitătile sportive.
s ă analizeze şi să dispună diminuarea daca se impune a valorii contractului in cazul
nerealiz ării prevederilor prezentului contract;
in cazul in care beneficiarul nu indepline şte indicatorii asumati prin anexa nr.3 la
prezerttul contract, autoritatea finantatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate,
precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate.
CAP. 5
Rispunderea contractual ă
ART.6
Pentru neexecutarea sau executarea neeorespunz ătoare a obligatiilor asumate prin
1.
prezentul contract, partea in culp ă răspunde in conditiile prezentalui contract şi ale dispozitiilor
legale in vigoare.
Pentru nedepunerea la termenul convenit prin prezentul contract a documentelor
2.
zute
la art. 4 lit. g, autoritatea finantatoare va refaza decontarea cheltuielilor efectuate Cu
prevă
ocazia desfăşurării actiunilor/activit ătilor respective.
ART. 7
Fella majoră exonereaz ă de răspundere partea care o invoc ă, in conditiile legii.
CAP. 6.
Litigii
ART. 8
Divergentele care pot ap ărea Titre p ărti pe parcursul derul ării prezentului contract vor face
obiectul unei concilieri pe cale amiabil ă. in situaţia in care aceasta nu s-a realizat in termen de
15 zile de la demararea acestora, partea nemultumit ă se poate adresa instan ţei de judecat ă
competente, in conditiile legii.
CAP. 7
Dispozitii finale
ART. 9
Regimul de gestionare a sumelor alocate şi controlul financiar se realizeaz ă in conditiile legii.
Angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor efectuate in baza prezentului contract
se fac potrivit normelor privind finantele publice.
ART. 10
Curtea de Conturi poate exercita control financiar asupra derul ării activit ătilor nonprofit
finantate din fonduri publice.
Art. 11
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Prevederile contractului au putere deplină pentru p ărţi şi se constituie in nonne Cu caracter
telmic, financiar şi administrativ. Prezentele prevederi contractuale se completeaz ă cu cele din
legislaţia in materie, inclusiv cu Ghidul aprobat prin hot ărarea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.
ART. 12
12.1.Modificarea cheltuielilor ?litre liniile bugetare stabilite prin Anexa ru -.2 la contract se poate
realiza prin notificare justificata, transmis ă de beneficiar in limita a 10% din valo area liniei din
care se vireaz ă banii şi prin act adiţional pentru sume ce depa şesc aceast ă limită, anterior
realizării cheltuielilor.
12.2.În cazul in care se incheie act adi ţional pentru renunţarea/comasarea unor activita ţi cu
cons ecinţa diminuării finanţării, contribuţia beneficiarului se va menţine la procentul stabilit
initial prin contract (minim 10%) Aprobarea solicitarii va fi condi ţionată de posibilitatea
atingerii obiectivlor proiectului justificat ă de benefieiar.
12.3.În cazul in care beneficiaral realizeaz ă eheltuieli peste suma stabilit ă la linia bugetara
specifică, respectivele cheltuieli reprezint ă eheltuieli neeligibile şi nu se iau in calcul la
stabilirea cuantumului contribu ţiei beneficiarului.
12.4. Calendarul acţiunilor poate fi modificat printr-o notificare a beneficiarului insoţită de
justifiearea modific ăril ş i numai cu incadrarea In perioada maxima pentru derularea proiectului.
12.5.Modificarea sau completarea prezentului contract se face prin notificare/act adi ţional
semnat de reprezentan ţii celor două părţi, respectandu-se normele legale in vigoare, in
condiţiile clauzelor 12.1-12.4.
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 ata ş a Anexele la Ghiclul aprobat prin HCJ Ialomi ţa nr.
Anexele fac parte integranta din prezentul contract.
ART. 15
Prezentul contract se incheie in trei exernplare originale, dintre care cloud exemplare pentru
autoritatea finanţatoare şi un exemplar pentra Beneficiar.

JUDEŢUL IALOMIŢA
Preşedintele
Consiliului Judeţean Ialomiţa
MARIAN PAVEL

Reprezentant legal
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Anexa nr. 11a contractul-eadru
Structura sportiv ă

Aefiunile/Activitatile din eadrul proiectului/prograniului

Denumirea
cit. acţiunii/activit ăţii

Nr.

Locul de
desfăşurare

Perioada
acţiunii

Nr. de
participauţi

Reprezentan ţi legali:
(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)
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Costul
acţiunii

Alte
menţiuni

Anexa nr. 2 la contractul-cadru
Structura sportiv ă

Bugetul acfiunii/activit ătii din cadrul proiectului/progratnului

din care
din
Valoarea .
din
venituri
totara
fonduri proprii ale
public e structurii
sportive

Nr.Actiunea/Activitatea/Categoriile de cheltuieli
crt.

Acţiunea/Activitatea
total

1 ay1
b)^ 1

, din care:

Exeniplu:
a) cazare: 10 persoane x 50 lei/zi x 5 zile = 2.500 lei
Acţiunea/Activitatea
., din care:
total
a)
b)
TOTAL

,

Al Categorii de cheltuieli.

Reprezentanţi legali:
(numele, prenumele, funcţia, seinnătura §i ştampila structurii sportive)
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Anexa nr.3 la contractul-cadru
Structura sportiv ă

Scopul, obiectivele $i judicatorii de evaluare ai projeetului/programului

A. Seopul:

B. Objective:
Obiectivul general:
Objective specifice:

C. Indicator!
Cl. Indicatori de eficientă (denumire, unitate de m ăsură):
a)
b)

C2. Indicatori fizici (denumire, Imitate de m ăsură):
a)
b)

C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de m ăsură):
a)
b)

Reprezentanti legali:
(numele, prenumele, functia, semn ătura şi ştampila structurii sportive)
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ROMANIA
CONSILIUL AMMAN IALOMITA
—

Tel.: 0243 230200

stobozia Piaui Revototiel Nr.

Vax: 0243 230250

Nr2 6,3 din

ö 1 2022

2r, 2-2- 64
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Ghidului solieitantului
privind finantarea din fonduri publice alocate din bugetui judetului Ialomita a cererilor de
nuautare depuse In cadrul programului sportiv de utilitate public ă "Promovarea sportului de
performantă", pentru anul 2022/ sezonul eonapetitional 2022-2023

Strategia de dezvoltare a sportului in Romania in perioada 2016-2032 are ca ţintă strategic ă
pentru Sportul de performan ţă dezvoltarea acestuj palier al sportului, unul dintre objective fiind
„Dezvoltarea sistemului de selectie i identjficarea elementelor cu potential pentru performan ţă".
Pentru realizarea acestui obiectiv una dintre activit ăti este „Crearea de parteneriate public-private
şi obţinerea sprijinului autorit ăţilor publice locale."
Astfel, la nivel programatic este enunţată ca măsură finanţarea de c ătre autoritătile locale a
prograrnelor sportive, jar prin proiectul de hot ărăre supus dezbaterii plenului Consiliului Jude ţean
ialomiţa se propune aprobarea Ghidului solicitantului privind finan ţarea din fonduri publjce alocate din
bugetul judeţului lalomita a cererilor de finantare depuse in cadrul programului sportiv de utilitate
publică "Promovarea sportului de performan ţă", pentru anul 2022/ sezonul competitional 2022-2023.
Legea nr.6912000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modific ările şi completările ulterioare prevede
in ceea ce prive şte finanţarea activităţilor sportive c ă administrarea bugetului anual de venituri şi
cheltuieli se face printre altele potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre p ărţi, pentru
sumele acordate de autorit ătile administraţiei publice centrale şi/sau locale, pentru finanţarea
programelor structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ, iar bugetul anual poate cuprinde
venituri din sume de la bugetul de stat sau bugetete locale acordate de autorit ătile administraţiei publice
centrale sau locale pentru finan ţarea pro gramelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat,
Mfă scop luerativ.
Art.67/1, alin.(3) din lege, stipulează in sarcina autoritătilor deliberative stabilirea conditiilor,
criteriilor şi a procedurii, precum şi cuantumul pe fiecare categoric de cheltuieli, respectiv fiecare
categoric de participan ţi la activitătile sportive.
Ordinul 664/2018 prjvind finantarea din fonduri publice a programelor i proiectelor sportive, cu
modificările şi completările ulterioare, stabile şte cinci programe de utilitate public ă in cadrul c ărora se
pot finanta proiecte din fonduri publice naţionale/judetene/locale.
Printre acestea se regăseşte şi Programul „Promovarea sportului de performant ă" care, aşa cum
din insăşi denumirea sa rezultă, reprezint ă un program national de promovare a practic ării sportului de
performantă. Conform actului normativ invocat pro gramul sportiv este un complex de actiuni care au ca
conailw Judetean

lalOmita

110111Ijil

seop comun indeplinirea unor objective de performan ţă cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv
secvenţial sau un sezon competi ţional, pentru o competiţie organizat ă pe o perioad ă stabilită printr-un
regulament, inscris(ă) in calendarul asociaţiei judeţene pe ramur ă de sport sau în calendarul federa ţiei
romane pe ramură de sport.
0 caracteristic ă a modului de finanţare pentru structurile sportive o reprezint ă sezonalitatea in
sensul derul ării procedurii de finan ţare, in cadrul sezoanelor competi ţionale sportive desfăşurate pe
perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive in care s-a acordat finan ţarea, dar pentru care
se vor incheia contracte de finan ţare seevenţiale în fiecare an fiscal.
Respeetand legislaţia in vigoare prin ghidul propus spre aprobare se prevede c ă beneficiarji
finanţării sunt structuri sportive de drept privat, infiin ţate pe raza administrativ-teritorial ă a judeţului
Ialomjţa, deţinătoare a eertificatului de identitate sportiv ă, cărora le-a fost atribuit un num ăr de
inregistrare in Registrul sportiv.
Evaluarea cererilor de finanţare se va realjza potrivit unui calendar stabilit in temeiul ghiduluj de
o comisie de evaluare format ă din cinci membri, componenţa nominală a acesteia urm ănd a fî stabilită
prjn Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, iar contractele de finan ţare se vor incheia ea
urmare a aprob ării de c ătre consiliul judelean la propunerea comisiei, rezultat ă din evalutare.
Constatănd că projectul de hotărare indepline şte condiţi ile de oportunitate ş i necesitate,
propunem Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea proiectului de hot ărăre prezentat.

MrdiIher .1- GI SO PALI rat:.

ROMANIA
COMMIX JUDETEAN IALO
Tat: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Siobozia Mao RevoluVei

RIB SIMTEXL„

TA

cuRTIFIEIPM&NAOEMEirf SYVTEM

O 9001

web: www.cicnet.ro
e-maii: cji@cirnetso

DIRECT!, COORDONARE ORGANIZARE
001, loa.
Nr.

3cyn 61-4. oz

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hot ărăre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea din fonduri
publice alocate din bugetul judetului Ialomita a cererilor de finantare depuse in cad rul
programului sportiv de utilitate public ă "Promovarea sportului de performant ă", pentru anul
2022/sezonul competition al 2022-2023

Prin Ordinul n.r. 664/2018, modificat/completat prin Ordinul 321 72019, a fost aprobat ă finantarea
din fonduri publice a programelor sportive.
Proiectul de hotărăre propus spre analiz ă vizeaz ă finantarea programului "Promovarea sportului
de perform*" i aprobarea Ghidalui solicitantului privind finantarea din fonduri publice alocate din
bugetul judetului Ialomita a cererilor de finantare depuse in cadrul acestuia pentru anul 2022/sezonul
competitional 2022-2023.
Programul "Promovarea sportului de performant ă" a fost finantat incepdnd cu anti] 2019.
Beneficiarii finant ării sunt structuri sportive de drept public sau privat, fără scop patrimonial,
infiintate pe raza administrativ teritorial ă a judetului Ialomita, detin ătoare a certificatului de identitate
sportivă, cărora le-a fost atribuit un num ăr de inregistrare in Registrul sportiv.
Propunerea este fundamentat ă atăt de prevederile art. 173 aim. 7 lit, a) din Ordonan ţa de Urgent ă a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi complet ările ulterioare, conform
cărora in exereitarea atribuţillor privind cooperarea interinstitutional ă consiliul judetean hot ărăşte, In
conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice rom ăne on străine, inclusiv cu parteneri din
societatea civil ă, in vederea finant ării ş i realiz ării în comun a unor actiuni, servicii proiecte de interes
public.
Prevederile legislative specifice activit ăţilor sportive aplicabile acestei finant ări sunt:
- Legea nr. 69 72000 a educatiei fizice şi sportului, cu modific ările şi completările ulterioare;
H.G. m-. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii
educatiei fizice şi sportului nr. 6972000;
- H.G. nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportiv ă;
- Ortlinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a
proiectelor şi programelor sportive;
Legea nr. 273 72006 privind finantele publice locale, cu modific ările ş i completările ulterioare;

ConsIllul Jude ean lalornIte

g1111111 ,11 1

Hotărărea Guvemului nr. 264 72003 privind stabilirea actiunilor
categoriilor de cheltuieli,
criteriilor, procedurilor ş i limitelor pentru efectuarea de pl ăti In avans din fonduri publice;
Regulamentul de organizare i func ţionare a Consiliului Judeţean Ialomita, aprobat prin Hot ăxărea
Consiliului Iudetean Ialomita nr. 46730.03.2021.

În vederea asigurării transparentei decizionale in ceea ce prive şte finanţarea nerambursabil ă a
activităţ ilor in cadrul programului "Promovarea sportului de performant ăi" pentru anul 2022, in data
de 02.02.2022, Consiliul Judetean Ialomita a transmis Ghidul spre dezbatere potentialilor aplicanti ş i a
fost publicat pe site-u1 httn://cjialomitaxo. În urma analizei, nu an fast propuse modific ări ale prevederilor
Ghidului pentru pentm anul 2022 / sezonul competitional 2022-2023, dar au fost efectuate c ăteva
modificări la iniţ iativa autorit ăţii publice in vederea imburi ătătirii porcesului de derulare a contractelor
Modelul cererii de finanţare ş i a celorlalte doeumente necesare Intocmirii documenta ţiei pentru
accesarea fondurilor alocate programului sunt prezentate în anexele proiectului de hot ărăre, elaborate
conform specificaţiilor Ordinului nx. 664/2018.
Evaluarea cererilor aferente programelor/proiectelor sportive depuse de beneficiari va fi realizat ă
de o Comisie de Evaluare format ă din cinei membrii cu drept de vot (din care unul cu calitate de
preşedinte) i un secretar, componen ţa nominală fund aprobat ă prin dispozitia Pre şedintelui Consiliului
Judetean Ialomiţa. După finalizarea etapelor de evaluare, Comisia va propune Pre şedintelui Consiliului
Judeţean Talomita aprobarea spre contractare a proiectelor/programelor sportive stabilite eligibile.
Elementele de analiză prezentate mai sus, fundamenteaz ă din punet de vedere al legalit ăţii
proiectul de hot ărăre propus adopt ării plenului Consiliului Judetean Ialomita.
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