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Project de HOTArRARE nr.
privind aprobarea finantiirii neramhursabilea proleetelor depuse in cadrul programului sportiv de
utilitate publicei "Promovarea sportului de performangr, pentru anul 2021 / sezonul competitional
2021-2022, şiineheierea contractelor de finanlare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. /66-36 -Uo4( -/9/0".9S.2021 a Preşedintelui Consiliului
Tudeţean Ialorni ţa,
Examinand:
- Anunţul de participare nr. j
1Ą/iti9P-P /0(ť05- .2021;
- Raportul nr. 16191/2021-H din 06.07.2021 al Comisiei de ,evaluare privind propunerile de
proiecte depuse prin programul finan ţărilor nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa
pentru activit ăţi sportive din cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovctrea sportului
de performattrci" pentru anul 2021 / sezon competi ţional 2021-2022;
- Raportul de specialitate nr. Hi43/0/-0— A//01,0.2021 al Direcţiei Coordonare
Organizare;
- Avizul or.
.2021 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Avizul nr.
.2021 al Comisiei pentru inv ătămant, cultură, culte,
tineret, colaborarea cu societatea civil ă i relaţii exteme;
In conformitate Cu:
- prevederile Anexei nr. 1 la Hotărarea Consiliului Tudeţean Ialorniţa or. 79 din 27.04.2021
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finan ţarea din fonduri publice alocate din bugetul
judetului Ialomiţa a cererilor depuse în cadrul progranmlui sportiv de utilitate public ă "Promovarea
sportului de performanţă", pentru anul 2021 / sezonul cornpeti ţional 2021-2022;
- prevederile art.173 alin.(1) lit,d) şi e), alin.(5) lit.f) şi alin.(7) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţa
a Guvernului or. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu complet ările ulterioare;
prevederile Ordinului or. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor
programelor sportive, cu modific ările şi completările ulterioare;
prevederile Legii or. 69/2000 a educaţiei fizice i sportului, cu modific ările i completările
ulterioare;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modificările
completările ulterioare;
- prevederile Hot ărarii Guvemului nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea
sportivă, cu modificările i completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa,
aprobat prin 11_001-area nr.46 din 30.03.2021;
- prevederile Hot ărarii Consiliului Judeţean Ialomiţa or, 70 din 27.04.2021 privind aprobarea
bugetului general al judeţului Ialomita, pc anul 2021, cu modific ările ş i complet ările ulterioare;
In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu complet ările ulterioare,
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Art.1(1) Se aprob ă finantarea din fonduri publice nerambursabile alocate din bugetul
judetului Ialomita a proiectului "Scrima ialomiteardi prezent şi viitor, Scrirnerii lalomiteni in arena
internationalcr depus de Asociatia Judetean ă de Scrim ă Ialomita in cadrul programului sportiv de
utilitate public ă "Promovarea sportului de performant ă".
(2) Finantarea acordat ă pentru sezonul competitional 2021-2022 este:
pentru anul 2021 este in cuantum de maxim 26,016 lei.
pentru anul 2022 este in mantum de maxim 9.434 lei.
Art.2(1) Se aprobă finanţarea din fond-uri publice nerambursabile alocate din bugetul
judetului Ialomita a proieetului "Prornovarea sportului si a irnaginii judetului lalomita, p-in
organizarea Turneului european de tenis 12 ani si a Turneului National eategoria A Cupa SatoriDiami" depus de Asociatia Club Sportiv Satan i Art in eadrul pro,gramului sportiv de utilitate public ă
"Promovarea sportului de performant ă".
(2) Finantarea acordat ă pentru anul 2021 este in c-uantum de maxim 53.394,5 lei.
Art.3 (1) Se aprob ă finanţarea din fonduri publice nerambursabile alocate din bugetul
judeţului Ialomiţa a proiectului "Fotbcdul uneste toti ialomitenii, anul HI" depus de Asociaţia Fotbal
Club Unirea 04 Slobozia in cadrul programului sportiv de utilitate public ă "Promovarea sportului de
performant ă".
(2) Finanţarea acordat ă pentru sezonul competi ţional 2021-2022 este :
- pentru anul 2020 in cuantum maxim de 2.058.750 lei;
- pentru anul 2021 in cuantum maxim de 2.066,250 lei.
Art.4(1) Se aprobă finanţarea din fonduri publice nerambursabile alocate din bugetul
judetului Ialomita a proiectului "Promovarea sahului ialomitean la nivel national si international"
depus de Asociaţia Club Sportiv Viitorul Urziceni in cadrul programului sportiv de utilitate public ă
"Promovarea sportului de perfonnan ţă".
(2) Finantarea acordat ă pentru anul 2021 este in cuantum de maxim 17.350 lei.
Art.5(1) Sc aprob ă finanţarea din fonduri publice nerambursabile alocate din bugetul
judetului Ialomi ţa a proiectului "Performing-I si Fair-Play în fotbalul lalomitean" depus de
Asociaţia Judeteană de Fotbal Ialornita in cadrul programului sportiv de utilitate public ă
"Promovarea sportului de performan ţă".
(2) Finanţarea acordat ă pentru sezonul competitional 2021-2022 este
- pentru anul 2021 in cuantum maxim de 110.473 lei;
pentru anul 2022 in cuantum maxim de 16.742 lei.
Art.6(1) Se aprob ă finantarea din fonduri publice nerambursabile alocate din bugetul
judetului Ialomita a proiectului "Promovarea fotbalului ialoinitean in mediul rural" depus de
Asociaţia Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja in cadrul programului sportiv de utilitate public ă
"Promovarea sportului de performant ă",
(2) Finantarea acordat ă pentru sezonul competitional 2021-2022 este :
pentru anul 2021 in cuantum maxim de 300.000 lei;
- pentru anul 2022 in cuantum maxim de 200.000 lei,
Art.7(1) Se aprob ă finanţarea din fonduri publice nerambursabile alocate din bugetul
judetului Ialomita a proiectului "Fotbctl feminin de performanki în Ialomitct" depus de Asociaţia
Club Sportiv ACTIV Slobozia in cadrul programului sportiv de utilitate public ă "Promovarea
sportului de performant ă".
(2) Finantarea acordat ă pentru sezonul competitional 2021-2022 este :
- pentru anul 2021 in mm11= maxim de 179.016,50 lei;
pentm anul 2022 in cuantum maxim de 206.608,50 lei.
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Art.8(1) Sc aprob ă incheierea contractelor de finantare cu beneficiarii finant ărilor
nerambursabilc prev ăzuti la art.2 şi art. 4, in limita sumelor maximale aprobate pentru anul 2021.
(2) Sc aprob ă incheierea contractelor de finantare cu beneficiarii finant ărilor nerambursabile
prevăzuti la art. 1, art. 3, art. 5, art. 6 şi art. 7 in limita sumelor maximale aprobate pentru anul 2021,
respectiv pentru anul 2022.
(3) Se imputerniceşte Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita s ă semneze contractele
prevăzute la alineatele (1) şi (2), inclusiv modificarea acestora prin act aditional, dup ă caz.
Art.9 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotărare se va comunica,
spre ducere la indeplinire, Pre şedintelui Consiliului Judetean Ialomita, directiilor implicate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita şi beneficiarilor fondurilor nerambursabile,
urmand a fi publicat ă pe site-ul www.cjialomita.ro , sectiunea "Monitorul Oficial al judetului".
PRE$ED1NTE
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul general al judetului Ialotnita,
Adrian-Robert IONESCU
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REFERAT DE APR OBARE
la proiectul de hoteirăre privind aprobarea finanţării nerambursabile a proiectelor depuse En
cadrul program ului sportiv de utilitate publică "Promovarea sportului de performantă ",
pen Ira anal 2021/sezonul competilional 2021-2022, şi incheierea contractelor de finanfare
Prin proiectul de hotărdre supus dezbciterit Consiltului Judetean Ialomita se propune
aprob area finanteirii nerambursabile a proiectelor depuse in cadrul programului sportiv de
utilitate publicei "Promovarea sportului de performantei ", pentru anul 2021/sezonul
cornpetitional 2021-2022, şi incheierea contractelor de finantare.
Ghtdul solicitantulut privind finantarea din fonduri publice alocate din bugetul judep,ilui
lalornita a cererilor depuse in cadrul programului sportiv de utilitate publică "Promovarea
sportului de performantcr, pentru anul 2021 / sezonul cornpetitional 2021-2022, a fost aprobat
prin Hotdrdrea Cons iliulzii Judetean lalomita nr. 79 din 27.04.2021. Potrivit anuntului de
participare, sumele maxime alocate prin bugetul judetului Ialomita programulut pentru sezonul
competitional 2021-2022 sunt de 2.745.000 lei pentru (awl 2021 şi 2.755.000 lei pentru anul
2021.
Evaluarea cererilor aferente programelorsportive depuse de beneficiari a fost realizatei
de o corn/sic de evaluare formcitet din cinci membri ,yi dot secretari, cornponenta nominalei fiincl
aprobatet prin dispozitia Preş edintelui Consiliului Judetean Ialomtta nr. 209 din 23.06.2021.
Conform raportului intocmit de Comisia de evaluare, au fost dep use un numeir de 7 (şapte)
proiecte pentru finantare ş i, in tirma evaludrii efectuatei pe baza criteriilor mentionate in Ghidul
solicitantului, toate cele 7 proiecte au obtinut punctajul necesar in vederea finantdrii.
Cuantumul maxim al sumei cc va fî finantatei in arm? 2021/sezonul competitional 20212022 de la bugetul judetului Ialornita pentru cele ,yapte proiecte se incadrează in suma aprobatei
prin bugetul general al judetulut pentru anul in curs.
In raportul directiet de specialitate cel al Comistei de evaluare sunt detaliate pe larg
aspectele care fundamenteazd aprobarea prezentulut protect de hotdr dre.
Prin proiectul de hoteirdre se mandatează Preşedintele Consiliului Judetean Ialomita set
semneze contractele de finantare cu cei şapte beneficiari, inclusiv eventualele modific ări
ulterioare.
Considerdnd cd sunt indeplinite conditiile de necesitate ş t de oportunitate, propun
Consiliului Judetean Ialomita, adoptarea hotdrdrii in forma şi continutul
prezentate in protect.

PRE$EDINTE
MARIAN PAVEL
Consiliul Jigietean talomita
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotără re privind aprobarea finan ţăril nerambursabile a prolectelor depuse
in cadrul programului sportiv de utilitate public ă "Promovarea sportului de performan ţă",
pentru anul 2021 / sezonul competi ţional 2021-2022, si ineheierea contractelor de finan ţare
Proiectul de botărăre propus spre analiz ă vizeaz ă aprobarea finant ării nerambursabile a
proiectelor depuse in cadrul programului sportiv de utilitate public ă „Promovarea sportului de
performant ă ", pentru anul 2021/sezonul competitional 2021-2022 ş i incheierea contractelor de
finantare.
Comisia de evaluare a proiectelor, numit ă prin Dispozitia Pre şedintelui Consiliului
Judetean Ialomita nr. 208/23.06.2021, analiz ănd:
- legislatia specific ă finantărilor cc pot fi alocate de autorit ătile publice locale in
domeniul sportului, aprobat ă prin Ordinul Ministerului Tineretului ş i Sportului or. 664/2018
privind finantarea din fonduri publice a proiectelor i prograrnelor sportive, cu modific ările ş i
cornpletările ulterioare, respectiv Hot ărdrea Guvemului or. 1447/2007 privind Normele
financiare pentru activita tea sport;
- prevederile Hotărării Consiliului Judetean Iatomita nr. 79 din 27.04.2021 privind
aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea din fonduri publice alocate din bugetul
judeţului Ialomite a cererilor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate public ă
„Promovarea sportului de performantr, aferent anului 2021/sezonului competi ţional 2021-2022;
- cele 7 ( şepte) proiecte depuse spre fmentare in cadrul programului sportiv de
utilitate public ă „Promovarea sportului de performanfr, pentru anul 2021/sezonul competitional
2021-2022.
A intocmit Raportul nr.16191/2021-H din 06.07.2021 prin care propune finan ţarea a 7
(şapte) proiecte depuse. Valoarea total ă a acestor proiecte, pentru anul 2021 este de
2.745.000,00 lei, iar pentru anul 2022 valoarea total ă a acestor proieete este de 2.499.167,50 de
lei.
Prin proiectul de hotărare se mandateaz ă Preşedintele Consi ł iului Judeţean Ialomita s ă
semneze contractele de finantare cu cei 7 ( şapte) beneficiari, inclusiv eventualele modific ări
ulterioare.
Constand c ă elementele mai sus prezentate fundamenteaz ă din punct de vedere al
legalităţii proiectului de hotărăre, propunem plenului Consiliului Judetean falomita adoptarea in
forma prezentat ă.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ionica SĂICOIANU
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RAPORT
Privind evaluarea propunerilor de proiecte depuse prin prograrnul finant ă rilor
nerambursabile alocate din bugetul judetului Ialoraita pentru activit ă ti sportive din cadrul
prograrnului sportiv de utilitate public ă
"Promovarea sportului de performanţer pentru anui 2021/ sezonul competitional 2021-2022

Comisia nurnită prin dispoziţia Pre ş edintelui Consiliului Jude ţean lalomiţa numărul
208123.062021 In componenţa:
B ăricoianu Ionica, director executiv, Direc ţia Coordonare Organizare pre§edinte
- Dogaru Iulian Grigorin, director executiv adjunct, Direc ţia Coordonare Organizare membru
Tudorache Emilia, consilier juridic, Direc ţ ia Coordonare Organizare — membru
- Novae Ramona Florentine, consilier juridic, Direc ţ ia Coordonare Organizare membru
- Chiciorea Daniela — Loredana, consilier, Direc ţia Buget Finan ţe — membru
Buzu Creole Daniela, consilier, Direc ţia Coordonare Organizare — secretar
- Zikovski Iuliana, consilier, Direc ţia Coordonare Organizare secretar
s-a Tntrunit în vederea analiz ării cererilor de finan ţare depuse in cadrul Programului finan ţărilor
nerambursabile alocate din bugetul jude ţului Ialomi ţa pentru activit ăti sportive din cadrul
programului sportiv de utilitate public ă "Promovarea sportului de performanfe, pentru a.nul
2021/ sezonul competi ţ ional 2021-2022
S-au depus 7 de cereri de fman ţare:
Deponent
Nr Inregistrare
Nr
Soma solicitat ă Solna solicitată
crt.
2021
2021
Asociatia Fotbal Club Unirea 04 14 748/2021-B 118.06.2021
1.
2 225 000
2 225 000
Slobozia
2.
Asociatia Club Sportiv Recolta 14 792/2021-P/18.06.2021
300 000
200 000
Gheorghe Doja
Asociatia Judetvan ă de Scrim ă 14 839/2021-B/22.06.2021
3.
26 016
9 434
Ialomita
14 909/2021-R122.06.2021
4.
Asociatia Club Sportiv Satori
53 703,50
Art
14 910/2021-N/22.06.2021
5.
Asociatia Judetean ă de Fotbal
127 215
Ialomita
6.
Asociatia Club Sportiv Viitorui 14 948/2021-H/22.06.2021
18 350
Urziceni
7.
Asociatia Club Sportiv ACTIV 14 955/2021-V/22.06.2021
189 846
207 396
Slobozia

Consiltur

detean lalomita

111/11111111111111
1000091890

Toate cele 7 cereri de finantare au fost depuse şi inregistrate la registratura Consiliului
Judetean Ialomita, in termenul stabilit prin anuntul de participare nr.11 851/2021-R/ 18.05.2021
(22 iunie 2020 ora 16,00).
La şedintele Comisiei din perioada 23 iunie — 09 iulie 2021 a fost verificat ă fiecare
cerere din punct de vedere al:
eligibilitătii solicitantului prev ăzute prin cap.II — Criteriile şi condiţiile de acces la
fondurile publice pentru finantarea activit ăţilor sportive, art. 11 din Ghidul Solicitantului
aprobat prin Hotărdrea Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 79 din 27.04.2021, Anexa 1;
- documentelor care trebuie s ă facă parte din dosarul de solicitare conform cap 111.2
Documentatia de solicitare a fmant ării activitătilor, art. 18 din Ghidul Solicitantului;
- eligibilitătii proiectelor depuse conform cap. 111.4 Procedura evalu ării şi selectionării
cererilor de finantare, art 28, alin (1);
eligibilităţii cheltuielilor propuse conform cap. 111.4 Procedura evalu ării ş i selecţ ionării
cererilor de finantare, art 28, alin (2).
După o evaluare preliminar ă in data de 28.06.2021 au fost inaintate 7 adrese de solicitare
clarific ări afat pentru completare dosar cat şi de rectificare cerere.
Aceste adrese au vizat urm ătoarele asociaţii:
Prig adresa 15 432/2021-M28.06.2021 Asoeiatia Fotbal Club Unirea 04 Slobozia — a fast

solicitată privind:
Eligibilitatea clubului:
• Declaratia pe propria r ăspundere din care s ă rezulte că organizatia dumneavoastr ă. no
obtine venituri mai marl de 20% din bugetul propriu, din vanzarea de
bilete/abonamente la evenimente sportive, de materiale promotionale sau alte
asemenea, conform Cap 1.2, Art.6, alin (2) din Ghid.
Eligibilitatea proiectului:
• Refacere buget pentru incadrarea acestuia In 75% din domeniu (pentru anul 2021 cdt
pentru 2022) din suma total ă alocată programului sportiv de utilitate public ă
"Prornovarea sportului de perfirmanţă " în anul 2021/sezonul competitional 2021-2022
(pentru anul 2021: 2 745 000 lei şi pentru anul 2022: 2 755 000 lei), conform Art 29,
atin.2 din Ghid.
• Expliearea valoarii sumelor propuse la categoria de cheltuieli "contracte de activitate
sportivă sau contraete individuate de muncreare sunt semnificativ rnai marl pentru anii
2021-2022 deedt anul anterior.

Prin adresa 15 437/2021-Z/28.06.2021 Asoeiatia Club Sportiv Reeolta Gheorghe Dojo! — a
fost solicitat ă. privind:
Eligibilitatea. clubului:
• Declaratia pe propria r ăspundere din care s ă rezulte că organizatia clumneavoastr ă nu
obtine venituri mai marl de 20% din bugetul propriu, din vanzarea de
bilete/abonamente la evertimente sportive, de materiale promotionale sau alte
asemenea, conform Cap 1.2, Art.6, alin (2) din Ghid.

•

declaratja pre şedintelui/directoruluj solicjtantului, privind reprezentan ţii legali ai
solicitantului, cu atributii in derularea proiectului sportiv on dup ă caz, imputernicirea
de către pre şedintele/directoruf solicitantului a responsabilului de project sportjv pentru
derularea acestuia, conform Art. 18, aim. 1, lit. (g) din Ghid.
• dovada afilierji la federatia sportivă natională de specialitate şi/sau la asocjatia pe
ramură de sport judetean ă., după caz ( dovada afilierii la FRF — pentru sezonul
competitional 2021-2022 sau s ă explicatj valabilitatea pe sezonul cometitional pentru
care se solicită finantare) a documentului depus, conform art. ii, lit (b) din Ghid.
Eligibilitatea proiectului:
• detaliere buget pentru anuf 2022 — in sensul explic ării sumei solicitate la categoria de
cheltuieli 1.1 (contracte de activitate sportiv ă)
• precizarea modului de promovare imagine" in 2022 deoarece nu sunt prev ăzute
cheltuieli Conform Art. 28, alin 2, lit (g) din
• Dovadă atragere alto surse de ftnan ţare (criteriu de punctaj Art. 29, aim. (1), nr.crt. 5).
Prin adresa 15 425/2021-T/28.06.2021 Asociatia Judeteanl de Scrinfd Ialomiţa — a fost
solicitată privind:
- Eligibilitatea clubului:
• Declaratia pe propria r ăspundere din care s ă rezulte că organizatia dumneavoastr ă nu
obţine venituri mai man i de 20% din bugetuf propriu, din vanzarea de
bilete/abonamente la evenimente sportive, de materiale promotionale sau alte
asemenea, conform Cap 1.2, Art.6, alin (2) din Ghid.
• Certificatul de identitate sportiv ă — copie verse (uncle este mentionat ă ramura sportivă),
conform Cap 111.2, Art,18, alin (1), lit (g) din Ghid
- Eljgibilitatea proiectului:
• prezentare defalcat ă a sumelor pe categori de cheltuieli (de exemplu pentru 2021,
valoarea de 3 000 lei nu este defalcat ă).
• Dovada atragere alto surse de finanţare (crtieriu punctaj Art.29, alin. 1, nr.crt.5)
8 Precizărj privind dacă asociatia are sportivj selectiona ţi la loturile nationale (criteriu de
punctaj Art. 29, alin. (1), nr.crt. 6). Documente justificative.
• Precizarea rezultatlor notabile la campionate (criteriu de punctaj Art. 29, aim. (1),
nr.crt. 8). Documente justificative.
• Precizări privind mediatizare proiect.

Pain adresa 15 429/2021-X/28.06.2021 Asociaţia Club Sportiv Satori Art — a fost solicitat ă să
prezinte documente ş i clarificări privind:
- Eligibilitatea clubului:
• Declaratia pe propria r ăspundere din care să rezulte că organizatia dumneavoastr ă nu
obtine venituri maj man i de 20% din bugetul propriu, din vânzarea de
bilete/abonamente la evenimente sportive, de materiale promotionale sau alte
asemenea, conform Cap 1,2, Art.6, alin (2) din Ghid.
• CV-ul coordonatorului de project, conform Art.18, alin, 1, lit (1) din Ghid.

dovada afilierii la federatia sportiv ă natională de speeialitate şi/sau la asociatia pe
ramură de sport judetean ă, după caz ( dovada afilierii la FRT), conform art.11, lit (b)
din Ghid.
• copie de pe dovada sediului, conform Art.18, alin. 1, lit (n) din Ghid.
Eli gib ilitatea pro iectului:
• Precizări privind pe ce categorii se asigură finantare din fondul propriu, respectiv din
fondul public (defalcare sume).
• Dovada atragerii altor surse de finantare (criteriu de punctaj Art. 29, aim. (1), /Inert. 5).
• Dovadă rezultate sportivi in ultimii 5 ani — preciz ări privind existenta de sportivi
selectionati la loturile nationale (criteriu de punctaj Art. 29, aim. (1), nr.crt. 6).
Documente justificative.
• Potrivit Ghidului, pentru "promovare" nu se finanteaz ă cleat cheltuielile prevăzute la
art 28, alin.2, lit (g).
Prin adresa 15 424/2021-F/28.06.2021 Asoeiatia Judeteank de Fotbal Ialomila Art — a fast
solicitată să prezinte documente şi clarificări privind:
Eligibilitatea club ului:
• Declaratia pe propria r ăspundere din care să rezulte că organizatia dumneavoastr ă no
obtine venituri mai man i de 20% din bugetul propriu, din vanzarea de
bilete/abonamente la evenimente sportive, de materiale promotionale sau alte
asemenea, conform Cap 1.2, Art.6, alin (2) din Ghid.
Eligibilitatea proiectului:
• prezentarea defalcat ă a sumelor din buget pe anul 2021 ş i 2022, conform mentiunilor
din Cererea de finantare (lunile prev ăzute pentru achizitii).
• Dovada atragere alte surse de finantare (criteriu de punctaj Art. 29, alin. (1), nr.crt. 5).
• prezentare documente justificative privind selectia sportivului Bueur Cosmin — U15 (de
uncle provine jue ătorul), dacă selectia poate fi atribuit ă AJF-ului.
Prin adresa 15 421/2021-P/28.06.2021 Asociatia Club Sportiv Viitorul Urzieeni — a fost
solicitată să completeze dosarul cu:
• declaratia pe propria r ăspundere din care s ă rezulte că organizatia dumneavoastr ă nu
obtine venituri mai marl de 20% din bugetul propriu, din vânzarea de
bilete/abonamente la evenimente sportive, de materiale promotionale sau alte
asemenea, conform Cap 1.2, Art.6, alin (2) din Ghid.
• declaratia pre şedintelui/directorului solicitantului, privind reprezentantii legali ai
solicitantului, cu atributii în derularea proiectului sportiv on dup ă caz, imputernieirea
de către pre§edintele/directorul solicitantului a responsabilului de proieet sportiv pentru
derularea acestuia, conform Art. 18, alin. 1, lit. (g) din Ghid.
• CV-ul coordonatorului de project, conform Art.18, aim. 1, lit (f) din Ghid (CV —ul
ataşat este al responsabilului fmanciar) precizat in cerere.
• cerificatul de identitate sportiv ă — copie verso (unde este mentionat ă ramura sportic ă),
conform Cap 111.2, Art. .8, alin (1), lit (g) din Ghid. Copille documentele vor purta
mentiunea "conform Cu originalul" §i semnătura in original a reprezentantului legal al
solicitantului.
şi clarific ări privind:

•

Dovadă rezultate sportivi - precizati dac ă asociatia are sportivi selectionati la loturile
naţ ionale (criteriu de punctaj Art. 29, ann. (1), nr.crt. 6). Documente justificative,

•
•
•
•

Dovadă a numărului de selectii.
Completare buget ş i cerere cu actiunea de mediatizare.
Rezultatele in ultimii 5 ani (criteriu de punctaj Art. 29, alin. (1), nr.crt. 8).
Refacerea calculului cheltuielilor cu transportul — cum se va realiza? (este raportat la
numărul de participanti şi nu la distanţă)

Priu adresa 15 421/2021-P/28.06.2021 Asoela ţia Club Sportiv ACTIV Slobozia— a fast
solicitată pentru:
• Prezentare declaratia pe propria r ăspundere din care s ă rezulte cA" organizatia
dumneavoastră nu obtine venituri mai man i de 20% din bugetul propriu, din vanzarea
de biletetabonamente la evenimente sportive, de materiale promo ţionale sau alte
asemenea, conform Cap 1.2, Art.6, alin (2) din Ghid.
• Prezentarea cerii de finantare complet ă cu respectarea formularului Cererii de finan ţare
ataşat la Ghid (punctele 5-7 din cerere find omise).
• Prezentarea bugetul completat.(In buget nu există totaluri)
• Justific ărea cheltuielilor implicate In actiunea 1.1. unde sunt inserate cheltuieli privind:
Inchiriere teren + cazare + transport deoarece actiunea este prev ăzută a se desfăşura In
Slob ozia.
• Redimensionarea cheltuielilor (pentru arbitraj) conform H.G. 1447/2007 la actiunea
1.3. unde este prev ăzută surna de 700 ron/etap ă pentru arbitraj.
• Justificarea cheltuieillor pentru actiunea 1.4 privind inchiriere teren.
• Justificarea cheltuielilor pentru inchiriere teren şi cheltuieli cu echipament sportiv
pentru anul 2022 ( prev ăzut şi in anul 2021 — explicati).
▪ Redimensionarea cheltuielilor pentru ac ţiunea 1.9 - cheltuielile cu arbitrajul conform
H.G. 1447/2007.
• Justificarea cheltuielilor pentru inchiriere teren pentru ac ţiunea 1.10
• Justificarea cheltuielilor Cu Inchiriere teren 1a Cupa M ărţişor (diferent ă fată de punctele
anterioare).
• Justificarea cheltuielilor diferite la inchirierea terenurilor.
• Remedierea neconcordantele dintre punctele 9.1.1. şi 9.1.2 pentru "resurse umane".
• Precizarea la cc nivel se desfăşoară fotbalul feminin (local/regional/national).
• Dovada atragerii altor surse de finanţare.
• fustificare mediatizare project.
În data de 01.07.2021 ca urmare a r ăspunsurilor la clarific ări Inregistrate s-a procedat
la evaluarea efectiv ă privind acordarea punctajelor pentru fiecare proiect conform procedurii
aprobate şi criteriilor stabilite la art 29, aim. (I) din Ghid:

Nr.
ell.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Criteriul de evaluare

Punctai
(punete)

Cat de relevante sunt obiectivele proiectului (generale ş i specifice)?
(Obiective SMART- S-specific, M-m ăsurabil, A-posibil de atins, R-realist,
10
T-definit in timp)
(5 x2 10 )
Anvergura proiectului
2.1 - local
2
2.2 - judetean
4
23 - regional
6
2.4 - national
8
2.5 - international
10
Natura ramurei sportive reprezentate (olimpic ăineolimpică)
3/1
Contribtia de cofinantare a solicitantului
3
4.1 - 10%
5
4.2 - intre 10% - 15 % (inclusiv 15 %)
4.3 — intre 15% -20 % (inclusiv 20%)
7
4.4 — peste 20%
9
Atragerea de surse de finantare (punctajul se poate cumula):
5.1 — atragerea de surse de finantare de la unit ăti-administrativ teritoriale
3
ş i/sau alte entit ăti in domeniu
5.2 - atragerea de surse de finantare din sponsorizări de la entităti
5
econornice
Sportivi selectiongi in loturile nationale si olimpice, pentru participarea la:
- Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale, Europene
7
- alte competitii maj ore
5
Continuitatea proiectului
7.1 — sub 3 editii
3
5
7.2 — trei sau mai multe edhii
Rezultatele in ultimii 5 ani ale solicitantului prin participarea la:
8.1 — Campionat mondial
13
8.2 — Campionat european
10
8.3 — Campionat balcanic
8
8.4 — Campionat national
6
4
8.5 — Campionat regional/zonal
Vizibilitatea proiectului (punctajul se poate cumula):
9.1 — in mediul online
2
9.2 — pres ă audio-video
4
9.3 — pres ă scrisă
4
ş
in cc măsură bugetul este clar, realist i detaliat pe capitole de cheltuieli, in
raport cu activitătile propuse, corelate cu obiectivele stabilite
25

,

În raport cu aceste criterii si de continutul proiectelor fiecare membru al comisiei a
acordat un punctaj fiec ărui criteriu. Punctajul criteriului a fost media punctelor acordate de
membril Comisiei .

Punctajul final s-a obtinut prin insumarea punctelor acordate celor 10 criterii. Pentru a fi
selectat ă in vederea finant ării, o propunere trebuie s ă intruneasc ă un punetaj total minim de 60 de
punete. in cazul in care punctajul total obtinut de o propunere de proiect este mai mic de 60 de
puncte, proiectul nu este eligibil de a primi finantare.
Situatia punctajelor obtinute este urrn ătoarea:

Nr inregistrare
Nr
crt.
1. 14 748/2021-B 118.06,2021
2 , 14 792/2021-P/18.06.2021

Punctaj

Deponent

Asociatla Fotbal Club Unirea 04 Slobozia

3. 14 839/2021-B/22.06.2021

Asoclatia Club Sportiv Recolta Gheorgle
oj a
Asociatia Judeteand de Scrim ă Ialotnita

4. 14 90972021-W22.06.2021

Asociatia Club Sportiv Satori Art

5. 14 910 12021-N/22.06.2021

Asociatia Judeteada" de Fotbal Ialomita

6. 14 948 12021-H/22.06.2021

Asociatia Club Sportiv Viitorul Urziceni

7. 14 955/2021-V/22.06.2021

Asociatia Club Sportiv ACTIV Slobozia

71
Admis
62
Admis
78
Adrnis
74
Admis
62,4
Admis
65
Admis
61
Admis

În urma evalu ării ş i acordării punctajelor, Cornisia a avut de făcut uncle recomand ări/
observatii pentru a se putea trece la urm ătoarea etap ă incheierea contractelor.
În consecint ă, Comisia potrivit art. 29 alin.4-5 din Ghid propune aprobarea spre finantare
a următoarelor proiectc:
Nr Beneficiar
crt.
1. Asociatia Judeteana de
ScrinA Iaiomita
2. Asociatia Club Sportiv
Satori Art

3. Asociatia Fotbal Club
Unirea 04 Slobozia
4. Asociatia Club Sportiv
Viitoru2 Urziceni
5. Asociatia Judeteana de
Fotbal Ialoatta

Titlu proiect
Scrima ialomi ţeartă prozent şi
viitor, Sorimiorii ialomiteni in
arena intemational ă
Promovarea sportului ş i a
imaginii judetului falomita, prin
organizarea Turneului European
do tenis 12 am şi a Turneului
National categoria A Cupa
Satori-Diami
Fotbalul uneşte toti ialomitenii
anal HI
Promovarea şaholui ialomitean
la nivel national ş i international
Performant ă ş i Fair-Play in
fotbalul Ialomitean

Punetal
78

Same solicitate
2021
2022
26 016
9 434

74

53 394,5

71

2 058 750

2 066 250

65

17 350

-

62,4

110 473

16 742

-

6. Asoeiatia Club Sportiv
Reeolta Gheorghe Doja
7. Asociatia Club Sportiv
ACTIV Slobozia

Promovarea fotbalului
ialomitean In mediul rural
Fotbal ferninin de performant ă
in TaIomi ţa
TOTAL
BUGET

62

300 000

200 000

61

179 016,5*

206 608,50

2 745 000,00 2 499 167,50
2 745 000,00 2 755 000,00

* intruck sumele solicitate pentru anul 2021 dep ăsesc suma alocat ă domeniului si
conform Art.29, alin 5 din Ghid: ''contractele se atribide în ordinea descresccitoare a punctajelor
obtinute de solicitanti, in limita bugetului disponibil la momentul aprobdrii", Asociatia Club
Sportiv ACTIV Slobozia pentru anul 2021 va beneficia de 179 016,5 lei (suma solicitat ă de 189
058,5 a fost diminuat ă cu diferenta dintre totalul sumelor solicitate ş i valoarea alocata
domenuilui "Promovarea sportului de performanterpentru anul 2021, respectiv 10 042 lei).
Conform ghidului Solicitantului Art.32: Solicitan ţii nemulturniţi de modul de solutionare
a cererilor de proiecte, pot depune contestatie in terrnen de o zi luerAtoare de la data afis ării
rezultatului selec ţ iei. Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Judetean lalomi ţa.
Contestatiile vor fi solutionate n termen de 2 zile lucr ătoare de la data depunerii.

Comisla de evaluate

B ălcoianu Ionica,

Secretar,

Dogaru Iulian Grigorin
Tudorache Emilia

Buzu Creola Daniela

Novae Ramona Florenti

Zikovski Iuliana

Chiciorea Daniela

