
Anexa 	la HC.I Ialomita nr.  02.6  / fa 0 2-  2022 

GHIDUL SOLICITANTULUI 
privind finantarea din fonduri publiee alocate din bugetul judetului Ialomita a eererilor 

de finantare depuse in eadrul programului sportiv de utilitate public ă  "Promovarea 
sportului de performant ă ", pentru anul 2022 

CAP.' - DISPOZITH GENERALE 

Ll Seopul ş i cadrul legislativ, prineipii ş i termeni de referint ă  

Art. 1.(1) Prezentul Ghid de finantare are ca seop stabilirea principiilor, cadrului general si 
a procedurii pentru analizarea i evaluarea cererilor de finantare din fondurile publice acordate 
din bugetul judetului Ialomita, pentru: 

a) finantarea proiectelor/programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat 
infiintate pe raza administrativ-teritorial ă  a judelului Ialomita, constituite ea persoane juxidice 
fă ră  scop patrimonial, detin ă toare ale certificatului de identitate sportiv ă ; 

b) finantarea proieetelor/programelor sportive desfă surate in raza administrativ-teritorial ă  a 
judetului Ialomita de e ă tre federatiile sportive nationale; 

(2) Procedura de acordare a finant ă rilor din fonduri publice pentru proiectele/programele 
sportive de utilitate public ă , in eadrul c ă rora se pot finanta proieete de activitate sportiv ă  este 
reglementat ă  de: 
- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu complet ă rile ulterioare; 
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finant ă rilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activit ă ti nonprofit de interes general; 
- Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice ş i sportului, CU modific ă rile si complet ă tile ulterioare; 

Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind fmantarea din fonduri 
publice a proiectelor ş i programelor sportive, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile si con-ipletă rile 
ulterioare; 

- H.G. nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere in aplicate a dispozitiilor 
Legii edueatiei fizice si sportului nr. 69/2000; 
H.G. nt.1447/2007 privind Normele finaneiare pentru activitatea sportiv ă ; 

- Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr.631/890/2017 privind aprob  area modelului 
cadru al contractului de activitate sportiv ă ; 

- HG nr. 264/2003 privind stabilirea aetiunilor si categoriilor de eheltuieli, criteriilor, 
pro cedurilor si limitelor pentru efectuarea de pl ă ti in avans din fonduri publice; 
Ghidul Consiliului Concurentei pentru ajutorul de stat. 

Art. 2. Prezentul Ghid de finantare stabile ş te procedura ş i demersurile neeesare privind 
atribuirea contractului sau a contractelor de finantare pentru activit ă ti sportive din cadrul 
programului sportiv "Promovarea sportului de performanţă " prevă zut de Ordinul MTS nr. 
664/2018, din fonduri publice ale judetului Ialomita alocate eu aceast ă  destinatie. 
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Art. 3. in inţ elesul prezentului Ghid, teuienii  i  expresiile utilizate pentru domeniul 
SPORT sunt cele definite in: Legea nr. 69/2000, Legea educatiei fizice ş i sportului, cu 
modifică rile ş i complet ă rile ulterioare; Hot ă ră rea de Guvem nr. 884/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere in aplicare a dispozi ţ iilor Legii educaţ iei fizice ş i sportului 
nr. 69/2000; Ordinul nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publiee a proiectelor cluburilor 
sportive de drept privat ş i ale asociaţ iilor judeţ ene pe Tamura de sport ş i ale Municipiului 
Bucure ş ti; Hot ă rarea de Guvem nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare in 
activitatea sportiva, astfel: 
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce pro fit in mod direct pentru o 

persoan ă  fizieă  sau juridic ă ; 
b) activitate sportiv ă  - complex de acţ iuni anuale ş i/sau multianuale care au ca scop comun 

indeplinirea unor objective cu caracter sportiv. Categoriile de acţ iuni multianuale care 
constituie activitatea sportiva sunt: ac ţ iunile de pregă tire sportivă , competitiile sportive ş i 
alte actiuni sportive; 

c) an cornpetitional — perioada inscris ă  in contractul de finantare aferent ă  programului 
sportiv; 

d) autoritate finantatoare — Judetul Ialomita; 
e) beneficiar-solicitantul c ă ruia i se atribuie contractul de finanţ are in urma aplic ă rii 

procedurii selec ţ iei publice de proiecte; 
f) categoric de eligibilitate — categorie in cadrul c ă reia trebuie s ă  se inscrie proiectele pentru 

a ft  eligibile; 
g) cheltuieli eligibile - sunt considerate eligibile cheltuieli care refiect ă  costuri necesare ş i 

rezonabile, stint oportune ş i justificate, stint efectuate pe perioada de desfăş urare a 
programului , stint legate in mod direct de obiectul contractului de finan ţ are ş i trebuie s ă  fie 
prevă zute in formularul de buget, identjficabile ş i verificabile, sunt sus ţ inute de acte ş i 
documente justificative originate corespunză toare; 

Ii)  contract de finantare - contract incheiat, in conditiile legii, intre Judetul Ialomita, denumit 
in continuare autoritate finan ţ ato  are  ş i un benefieiar, structura sportiv ă  de drept privat cu 
personalitate juridic ă , definita conform legislatiei in vigoare; 

i) contract de activitate sportiva - conventie incheiat ă , in condi ţ iile legii, intre structura 
sportivă  ş i o persoană  fizica, persoan ă  fizica autorizat ă  , PIF , etc , sportiv sau membru al 
unui colectiv tehnic (antrenor, kinetoterapeut, masor, doctor sportiv, asistent medical 
sportiv, etc.), care contribuie la realizarea ac ţ iunilor sportive dintr-un program sportiv; 

j) contract individual de munc ă  - contractul  in  temeiul că ruja o persoan ă  fizică , denumită  
salariat, se obligă  sa presteze munca pentru ş i sub autoritatea unui angajator, persoan ă  fizic ă  
sau juridic ă , in schimbul unei rernuneratii denumite salariu; 

k) strucur ă  sportivă  persoana juridică  de drept public sau privat, fă ră  scop patrimonial, 
detină toare a Certificatului de Identitate Sportiv ă  că reia i-a fost atribuit num ă rul de 
inregistrare in Registrul Sportiv; 

1) finantare 	alocare financiara din fonduri publiee pentru implementarea 
proiectelor/programelor sportive initiate de că tre structurile sportive, alte organizatii ş i 
institu ţ ii pentru projecte ş i programe sportive, aş a cum stint enumerate la art. 18^1  aim.  (2) 
din Legea educatiei fizice ş i sportului nr. 69/2000, cu modificarile ş i completă rile 
ulterioare, de care autorit ăţ ile deliberative, in conformitate cu prevederile OUG nr. 
57/2019, coroborate cu prevederile Legii nr. 69/2000, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare, cu dispozipile Ordinului ministrului tineretului ş i spoltului nr. 664/2018 privind 
finanţ area din fonduri publice a projectelor ş i programelor sportive (ordin) ş i eu celelalte 
dispozitii legale in materie pentru prograrnele sportive de utilitate public ă ; 

m) fonduri publice - sume alocate din bugetul local al Judetului Ialomita; 
n) solicitant - structură  sportiv ă  infiintată  in conditiile legislaţ iei in vigoare, indrept ăţ ită  sa 

solicite finantarea ş i să  depun ă  o cetere de finanţ are pentru un proiect/program sportiv; 
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o) proiect sportiv — plan sau inten ţ ie de a intreprinde/organiza un complex de activita ţ i cu 
caracter sportiv ce vizeaz ă  testarea, selec ţ ia, ini ţ ierea, preg ă tirea de sportivi intr-o anumit ă  
ramurd sau disciplin ă  sportiva, eveniment sportiv secven ţ ial din cadrul unui program 
sportiv inclus in calendaral al unei structuri sportive; 

p) program sportiv - plan de activitate in care sunt stabilite, in ordinea desf ăş ur ă rii lor, 
etapele propuse perttru o perioad ă  dat ă ; complex de ac ţ iuni care au ca scop comun 
indeplinirea unor objective de performan ţă  cu caracter sportiv pentru o activitate sportiv ă  
secven ţ ială  sau un sezon competi ţ ional. Categoriile de ac ţ iuni care constituie activitatea 
sportiva din cadrul unui program sportiv sunt: ac ţ iuni de selec ţ ie, acţ iuni de promovare, 
acţ iuni de preg ă tire sportivă , competi ţ iile sportive, evenimentele sportive, denumite 
impreuna ac ţ iuni sportive. Programele sportive aprob ate de c ă tre autoritatea finantatoare 
sunt denumite „programe sportive de utilitate public ă "; 

q) sezon competi ţ ional — complex de ac ţ iuni sportive insumate in cadrul unui program sportiv 
organizat de c ă tre o structura sportiv ă  infiinţ ata in condi ţ iile legislaţ iei in vigo are la sporturi 
individuale ş i jocuri sportive, insemnand: ac ţ iuni preg ă titoare, eantonamente de pregatire, 
competi ţ ii sportive amicale ş i oficiale, turnee de preg ă tire ş i calificare, alte ac ţ iuni 
specifice; 

r) acţ iune de pregă tire sportiv ă  - acţ iune sportiv ă  desfăş urată  in ţ ară  sau in strairtatate, 
realizat ă  in baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane 
calificate, avand ca scop dezvoltarea psihomotric ă  a individului ş i participarea la competi ţ ii 
sportive; 

s) competiţ ie sportiv ă  acţ iune sportivă  organizată  de structuri sportive ş i/sau de alte entit ăţ i 
competente, 'in baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor 
sportive, realizarea de recorduri ş i/sau obtinerea victoriei; 

t) competiţ ie sportiv ă  intern ă  - competi ţ ie sportiva la care, conform regalamentului de 
desfăş urare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din Romania; 

competi ţ ie sportiva interna de nivel national - competi ţ ie sportivă  internă  care are ca 
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator la nivel national; 
competifie sportiv ă  intern ă  de nivel zonal sau interjude ţ ean -competi ţ ie sportivă  
intern ă  care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator 
la nivel zonal on interjude ţ ean sau promovarea in e ş alonul valoric superior; 
competi ţ ie sportivă  intern ă  de nivel jude ţ ean - competi ţ ie sportivă  intern ă  care are ca 
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator la nivel jude ţ ean 
sau promovarea in esalonul valoric superior; 
competifie sportiv ă  intern ă  de nivel comunal, ora ş enesc sau municipal - competi ţ ie 
sportivă  intern ă  care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui 
castigator la nivel comunal, ora ş enesc sau municipal; 

u) competiţ ie sportiva interna ţ ională  competiţ ie sportivă  la care, conform regularnentelor 
de desfa ş urare, pot participa sportivi din cadrul unor organiza ţ ii sportive din mai multe ţă ri; 

v) alte ac ţ iuni sportive - acţ iuni care prezint ă  interes pentru activitatea sportiv ă , altele decat 
competi ţ iile sportive si cele de preg ă tire sportiv ă , desfăş urate in Ora sau in strainatate, cum 
ar fi: congrese, conferin ţ e, simpozioane, seminarii, colocvii on alte reuniuni, int ă lniri de 
lucru, schimburi de experien ţ a, gale, expozi ţ ii, cursuri ş i stagii de practic ă  ş i specializare 
sau perfec ţ ionare ş i altele asemenea, precum ş i acţ iuni de cercetare, documentare, 
informare, promovare, consultan ţă  ş i altele asemenea; 

w) organizaţ ii sportive — persoane juridice de drept privat, f ă ra scop patrimonial, de ţ ină toare 
ale Certificatului de identitate sportiv ă  eă rora le-a fost atribuit num ă rul de inregistrare in 
Registrul sportiv, structuri sportive constituite legal, in conformitate en prevederile Legii 
educaţ ici fizice i sportului nr. 69/2000, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, respectiv 
asociaţ ii sportive MIA personalitate juridic ă , cluburi sportive, federa ţ ii sportive pe ramură  de 
sport, alte persoane juridice de drept privat care, potrivit actului de infiin ţ are sau statutului, 
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pot organiza, participa ş i/sau finan ţ a, dup ă  eaz, actiuni sportive, ligi profesioniste pe ramur ă  
de sport; 

x) perioada precompetitional ă  perioada de preg ă tire a sezonului competitional intern ş i 
international; 

y) perioada competitionalit - perioada in care Federatia Rom ă nă  ş i Federatia International ă  
pe ramura de sport organizeaz ă  eompetitii; 

z) colective tehnice - care pot avea in cornponenta: antrenori, medici, cereet ă tori, metodjst, 
asistent medical, kinetoterapeuti, psihologi, biochimist, eoregraf, corepetitor, al ţ i speciali ş ti 
stabiliti de federatiile sportive sau de c ă tre organizatiile sportive abilitate cu atributii in 
coordonarea ş i finantarea activit ă tii sportive de performanţă , care sunt implica ţ i direct ş i 
indirect, prin interrnediul atributiilor, in performanta sportiva; 

aa) sportiv de performanf ă  - sportiv autorizat in conditiile legii de e ă tre federaţ ia sportiv ă  pe 
tumul ă  de sport A, i ş i desfăş oare activitatea sportiv ă ; 

bb) sportiv de Malta performant ă  - sportivul de performant ă  care indepline ş te conditiile de 
performant ă  in eompetitiile intemaţ ionale oficiale ş i care, la propunerea organului 
competent din cadrul federa ţ iei sportive nationale, dob ă nde ş te calitatea de sportiv de inalt ă  
performanţă  prin ordin al ministrului tineretului ş i sportului; 

Art. 4. Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finantare 
pentnt proiecte si programe sportive, solicitantii trebuie s ă  fie structuri sportive, fă ră  seop 
patrimonial, infrintate pe raza Judelului Ialornita, constituite ca persoane juridice detin ă toare ale 
certificatului de identitate sportiv ă , că rora le-a fost atribuit num ă r de inregistrare in Registrul 
sportiv, sau alte entit ăţ i stabilite prin legislatia in vigoare enumerate la art. 1 aim. (1) din 
prezentul Ghid ş i care particip ă  la actitmi (etape) organizate in cadrul unui sezon competitional. 

Art. 5. Finantarea din fonduri de la bugetul Judetului Ialomi ţ a se va face pentru 
programul de utilitate public ă  "Promovarea sportului de performant ă " prev ă zut in Ordinul 
nr. 664/2018. 

5.1. Scopul programului sportiv de utilitate public ă  „Promovarea sportului de 
performantă ": 

Acesta reprezint ă  un program public de promovare a practic ă rii ş i dezvolt ă rij sportuluj 
de performant ă . Programul sportiv este un complex de actiuni care an ea scop comun 
indeplinirea unor objective de performant ă  en earacter sportiv pentru un sezon competitional, 
pentra o competitie organizat ă  pe o perioad ă  stabilit ă  printr-un regulament, inscris in calendarul 
Asociatiei Judetene pe Ramur ă  de Sport sau pe ramur ă  de sport ş i/sau in calendarul Federatiej 
Rom ă ne pe Ramur ă  de Sport. 

Categoriile de actiuni care constituie activitatea sportiv ă  din cadnil unui program 
sportiv sunt: actiunile de preg ă tire sportiv ă , competitiile sportive ş i alte actiuni sportive, 
denumite impreun ă  actiuni sportive. 

5.2. Obiectivele programului sportiv de utilitate public ă  „Promovarea sportului de 
performangi": 

a) evidenţ ierea contributjei semnificative ş i constante a sportului de performant ă  la 
reprezentarea ş i sporirea prestigjului judetului Ialonaita ş i ale Romă niei pe plan international; 

b) sustinerea ş i dezvoltarea ramurilor sportive, in funetie de traditia ş i de gradul de 
dezvoltare a judetului Ialomi ţ a; 

c) sustinerea ş i dezvoltarea activit ă tii de performant ă  la nivelul copiilor ş i juniorilor, 
dezvoltarea sportului ş colar; 

d) perfectionarea sistemelor de selectie, preg ă tire ş i competitionale pentru fiecare ramur ă  
de sport; 
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e) mă rirea numă rului de practicanti ş i sportivi legitimati, dezvoltarea masei entice pentru 
aplicarea criteriilor specifice de selectie pe ramur ă  de sport, identificarea de sportivi valoro ş i care să  
obtină  rezultate sportive notabile pentru judetul Ialomita ş i ţ ara noastr ă  pe plan international; 

1) sustinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, in ffinc -tie de valoarea, tradifia ş i 
gradul de dezvoltare a jude ţului Ialomi ţ a; 

g) sus ţ inerea sporturilor nautice (inot, etc.) ea forme de activit ă ti fizice care contribuie In 
educatia general ă  ş i dezvoltarea individului, dar ş i în vederea amplific ă rii In nivel national ş i 
international a particip ă rii tă rii noastre la eompetitiile de mare anvergur ă , participarea activ ă  a 
comunită tilor locale la dezvoltarea acestui fenomen; 

h) sustinerea sporturilor de combat, a boxului, luptelor, artelor maqiale, ca forme de 
activită ti fizice care contribuie la educatia general ă  ş i dezvoltarea individului, dar ş i in vederea 
amplific ă rii hi nivel national ş i international a particip ă rii ţă rii noastre la competitiile de mare 
anvergură , participarea activ ă  a comunit ăţ ilor locale In dezvoltarea acestui fenomen; 

i) sustinerea ramurilor de sport de tradi ţ ie (fotbal, handbal, scrim ă , sabie, etc.), care au 
adus rezultate notabile judetului Ialomi ţ a i ţă rii noastre, prin particip area activ ă  a cornunităţ ilor din 
judet la dezvoltarea acestor sporturi. 

j) cre ş terea vizibilit ă tii na ţ ionale ş i internationale a judetului prin sprijinirea organiz ă rii 
unor evenimente de mare amploare. 

1.2 Domeniu de aplieare 

Art.6 (1) Prevederile prezentului Ghid se aplic ă  pentru atribuirea oric ă rui contract de 
finantare a activitatil sportive din cadrul programului sportiv prev ă zut la art. 5, de la bugetul 
Judetului Ialomita, a pro gramelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat infiintate pe 
raza unită tii administrativ-teritoriale, ale entit ă tilor enumerate la art. 1 aim.  (1) din prezentul 
Ghid, at ă t pentru ramurile sportive individuale, cat ş i pentru jocurile sportive competitionale. 

(2) Finanţ area de la bugetul judetean nu se acord ă  pentru structuri sportive care ob ţ in 
venituri mai man i de 20% din bugetul propriu, din v ă nzarea de bilete/abonamente la evenimente 
sportive, de materiale promotionale sau alte asemenea. 

1.3 Principii de atribuire a contractelor de finan ţ are 

Art.7 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finan ţ are sunt: 
libera coneurent ă , respectiv asigurarea conditiilor pentru ca structurile sportive de drept 
public sau privat, infiintate pe raza judetului Ialomita, s ă  aibă  dreptul de a deveni, in 
conditiile legii, beneficiari; 

b) efieacitatea 	fondurilor publiee, respectiv folosirea sistemului concurential ş i a 
criteriilor care s ă  fac ă  posibilă  evaluarea propunerilor ş i a specificatiilor tehnice ş i 
financiare pentru atribuirea contractelor de finantare; 

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor 
referitoare hi aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare; 

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie ş i a 
criteriilor pentru atribuirea contractelor de finantare, astfel incat once structur ă  sportiv ă  de 
drept public sau privat, infiintat ă  pe raza judetului Ialomita, s ă  aib ă  ş anse egale de a i se 
atribui contractul respectiv; 

e) exeluderea eumulului, in sensul c ă  aceea ş i activitate =kind realizarea unui interes 
general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de 
finantare de la aceea ş i autoritate finantatoare în decursul unui an fiscal; 

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilit ăţ ii destină rii fondurilor financiare unei 
activit ă ti a că rei executare a fost deja ineeput ă  sau finalizat ă  la data incheierii contractului 
de finantare; 
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g) cofinantarea, in sensul că  finanţă rile trebuie inso ţ ite de o contribu ţ ie a beneficiarului de 
minimum 10 % din valoarea total ă  a finanţă rii alocate, stabilit ă  prin I-weal-Are a Consili-ului 
Jude ţ ean Ialomita; 

h) anualitatea, in sensul derul ă rii intregii proceduri de finantare in cadrul anului calendaristic 
in care s-a acordat finantarea din bugetul local pentru evenimente sportive seevenţ iale; 

i) sezonalitatea,  în  sensul derul ă rii procedurii de finantare in cadrul sezoanelor 
competi ţ ionale sportive desfă surate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile 
sportive, in care s-a acordat finantarea din bugetul local prin hotă rfire a Consiliului 
Judetean Ialomita, dar pentru care se vor incheia contracte de finanţ are secven ţ iale in 
fiecare an fiscal (in cererea de finantare se va preciza modul de impă rtire a sumei 
solicitată ). 

Art.8 Finantarea se acord ă  pentru acoperirea partial ă  a unui program/proiect sportiv in 
baza unui contract de finan ţ are incheiat intre p ă rti. 

1.4 Prevederi bugetare 

Art.9 Cererile de finanţ are 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 ş i raportarea bugetului 
judetului Talomita,  cu  rectifică rile bugetare stabilite in conformitate cu legisla ţ ia  in  vigoare, 

I.  Inforinarea public ă  ş i transparent ă  decizională  

Art. 10 Procedurile de planificare ş i executare a plafoanelor fondurilor destinate 
finanţă rii activit ăţ ilor sportive din cadrul programelor sportive, pro  cedurile de atribuire a 
contractelor de finanţ are, contractele de finanţ are incheiate de autoritatea finan ţ ato  are  cu 
beneficiarii, precum si rapoartele de executie bugetar ă  privind finanţă rile constituie inform* 
de interes public, potrivit dispozi ţ iilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţ iile 
de interes public. 

CAP. II- CRITERIILE $1 CONDITIILE DE ACCES LA 
FONDURILE PUBLICE PENTRU F1NANTAREA ACTIVITXTILOR SPORTIVE 

Art. 11 Criteriile si condi ţ iile care trebuie indeplinite cumulativ de că tre solicitant, in 
raport cu prevederile Ordinului nr, 664/2018, sunt urm ă toarele: 
a) s ă  fie o structur ă  sportivă  rectinoscută  in condiţ iile legii, fă ră  scop patrimonial, sau o 

institu ţ ie/organiza ţ ie indreptă tită  să  solicite finan ţ area, avă nd sediul in raza administrativ-
teritorial ă  a judetului Ialomita; 

b) s ă  facă  dovada afilierii la federaţ ia sportivă  naţ ională  de specialitate si/sau la asociaţ ia pe 
ramură  de sport judeţ eană , dup ă  caz; 

c) să  fac ă  dovada depunerii situa ţ iilor financiare la data de 31 decembrie pentru anul 
precedent la organul fiscal competent dacă  cererea de finantare se depune dup ă  data la care 
situatiile financiare au fost inregistrare; 

d) să  contribuie cu minim 10 % din valoarea finanţă rii solicitate; 
e) s ă  nu să  nu aib ă  obligatii de plată  stabilite prin titluri executorii din anii 2019 - 2021 la 

bugetul judetului Ialomita; 
1) să  nu aib ă  obligaţ ii de plată  exigibile privind impozitele si taxele care stat, precum si 

contribu ţ iile ate asigură rile sociale de stat; 
g) să  nu se afle in litigiu cu Judetul Ialomita/Consiliul Judetean Ialomita; 
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h) să  nu fumizeze inforrnatii false in documentele care insotesc cererea de finantare; 
i) să  nu se afle in situatia de nerespectare a dispozi ţ iilor statutare, a actelor constitutive, a 

regulamentelor proprii, precum ş i a legii; 
j) s ă  nu facă  obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare on s ă  nu se afle deja in 

stare de dizolvare sau de lichidare Tn conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
k) să  depun ă  cererea de finantare complet ă  Tn termenul stabilit de autoritatea finantatoare; 

Art. 12 Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finan ţ are, respectiv nu 
este eligibil, solieitantul care nu indepline ş te eel pu ţ in una dintre condi ţ iile prevă zute la art.11. 

Art. 13(1) Autoritatea finantatoare are dreptul de a cere solieitan ţ ilor prezentarea tuturor 
documentelor pe care le consider ă  necesare pentru a dovedi eligibilitatea, precum ş i documente 
edificato are care s ă  dovedeasc ă  o form ă  de inregistrare ca persoan ă  juridică  sau de inregistrare/ 
atestare on apartenent ă  din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale 
din Romania. 

(2) Autoritatea finan ţ atoare are dreptul de a nu permite participarea la selectia de proieete, 
solieitantilor care nu ş i-au indeplinit obligaţ iile asumate prin eontractele de finantare anterioare 
incheiate cu autoritatea finantatoare ş i care nu au argumentat aceast ă  situaţ ie printr-o motiva ţ ie 
temeinică . 

Cap. III. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANTARE 

111.1  Dispozitii ş i reguli generale 

Art. 14 Atribuirea contractelor de finan ţ are se face prin selectie, procedur ă  care permite 
atribuirea unui contract de finan ţ are din fonduri publice, prin selectarea proieetului/programului 
sportiv de Care o comisie numit ă  prin dispoziţ ie a Pre ş edintelui Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a, 
cu respeetarea principiilor de atribuire a contractelor de finan ţ are. Rezultatele evalu ă rii in urma 
selecţ iei publiee de proiecte, precum i sumele aloeate finan ţă rii proiectelor eligibile vor fi 
supuse aprob ă rii Consiliului Jude ţ ean Ialomita. 

Art. 15 Autoritatea finan ţ atoare poate organiza anual una sau mai multe sesiuni de 
selecţ ie a proiectelor, Tn functie de bugetul disponibil alocat cu aceast ă  destinaţ ie. 

Art. 16 Proeedura de seleetie de proiecte, organizat ă  de Judeţ ul Ialomiţ a, va euprinde 
urmă toarele etape: 

a) publicarea bugetului alocat finant ă rilor pentru activit ă tile sportive pentru anul fiscal in 
CUTS; 

b) publicarea anuntului de participare la avizieru1 autorit ă tii finanţ atoare, pe site-ul acesteia 
(www.cjialonnta.ro)  si în cloud ziare de circula ţ ie local ă ; 

c) inscrierea, depunerea ş i prezentarea proiectelor de că tre solicitanti; 
d) verificarea eligibilit ă tii, inregistrarii ş i a indeplinirii eriteriilor referitoare la capaeitatea 

tehnic ă  ş i financiară ; 
e) evaluarea prop unerilor de proiecte in baza prezentului Ghid; 
f) comuniearea rezultatelor si transmiterea e ă tre Consiliul Jude ţ ean Ialomita pentru a fi 

aprobate prin hot ă rare, in condi ţ iile legii; 
g) ineheierea contractului/contractelor de finantare; 
h) publicarea anun ţului de atribuire a contractului sau contractelor de finan ţ are. 

Art. 17 Solicitantul are obliga ţ ia de a depune propunerea de proiect/program la adresa: 
Consiliul Judeţ ean Jalonii ţ a, Piaţ a Revoluţ iei, nr 1, rnunicipiul Slobozia, jude ţ ul Ialomiţ a. 

111.2 Doeumentatia de solieitare a finantă rii activit ă tilor sportive 
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Art. 18(1) Documentatia de solicitare a finanţă rii va cuprinde urm ă toarele documente: 
a) folinularul de cerere de finantare, conform Anexei nr, 1 la Ghid; 
b) declaraţ ie pe propria ră spundere-Anexa nr. 2 la Ghid; 
c) bugetul de venituri ş i cheltuieli al programului/proiectului Anexa nr.3 la Ghid; 
d) declaraţ ia de impartialitate Anexa nr. 6 la Ghid; 
e) declaraţ ia pre ş edintelui/directorului solicitantului, privind reprezentan ţ ii legali ai 

solicitantului, cu atributii in derularea proiectului sportiv on după  caz, imputemicirea de 
că tre pre ş edintele/directorul solicitantului a responsabilului de proiect sportiv pentru 
derularea acestuia; 

f) CV-ul coordonatorului de proiect; 
g) copie de pe certificatul de identitate sportiv ă ; 
h) eopie de pe hotă rarea judec ă torease ă  de infiintare a structurii sportive, definitivă  ş i 

irevocabila; 
i) certificat de inscriere a persoanei juridice fă ră  scop patrimonial in Registni asociaţ iilor ş i 

fundatiilor; 
j) copii de pe statut ş i actul constitutiv, ultima variant ă  in vigoare; 
k) copii de pe ultimele hotară ri judec ă tore ş ti ramase definitive ş i irevocabile prin care s-au 

admis modific ă ri ale statutului ş i actului constitutiv; 
1) copie de pe situatia financiar ă  pe anul anterior inregistrat ă  la organul fiscal competent, cu 

exceptia stucturilor sportive infiintate in anul in curs; 
in) copie de pe certificatul de inregistrare fiscal ă ; 
n) copie de pe dovada sediului; 
o) declaraţ ie pe propria r ă spundere c ă  nu  obtine venituri mai man i de 20% din bugetul 

propriu, din vanzarea de bilete/abonomente la evenimente sportive, de materiale 
promoţ ionale sau alte asemenea- Anexa nr.4 la Ghid; 

p) anexele la contractul de finantare-cadru completate cu infonnatiile proiectului, respectiv: 
Anexa nr.1-Actiunile/Activit ă tile din cadrul proiectului/programului, Anexa nr.2- 
Bugetul actiunii/activit ă fii din cadrul proiectului/programului, Anexa nr.3-Scopul, 
obiectivele ş i indicatorii de evaluare ai proiectului/programului; 

q) alte doeumente considerate relevante de că tre aplicant. 
(2) Copiile documentelor vor purta men ţ itinea "conform cu originalul"  i  semnă tura in 

original a reprezentantului legal al solicitantului. 
(3) Comisia, in activitatea de evaluate a proiectelor, are dreptul de a solicita prin email 

clarific ă ri referitoare  hi.  documentele depuse. Solicitantii au obligatia de a raspunde 
clarific ă rilor  în  termen de maxim 2 zile lucrAtoare de la primirea acestora. 

Art. 19 Documentaţ ia de solicitare a finantă rii se va intocrni  în  limba rom ă nă  ş i se va 
depune Tn dou ă  exemplare (original ş i copie), precum ş i in format electronic la registratura 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a. 

Art. 20 Propunerea de proiect are caracter ferm ş i obligatoriu din punct de vedere al 
continutului ş i trebuie sa fie semnat ă , pe propria r ă spundere, de are solicitant sau de că tre o 
persoan ă  imputemicită  legal de acesta. Bugetul famine feral pe toată  durata de indeplinire a 
contractului de finanţ are. 

Art. 21 Solicitantul are obligaţ ia de a exprima pre-tul din propunerea financiar ă  in lei. 

111.3 Organizarea ş i functionarea comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte 

Art. 22 Analiza propunerilor de proiecte este efectuat ă  de că tre o comisie de evaluare 
constituit ă  prin dispozi ţ ie a Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomi ţ a. 
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Art. 23 Comisia are in component ă  1 pre ş edinte ş i 4 membri (cu drept de evaluare) 
doi secretari (fail drept de evaluare),  fund legal intrunită  in prezenta tuturor membrilor s ă i. 

Art. 24 Sedintele comisiei sunt conduse de un pre ş edinte. Pre ş edintele eomisiei va 
asigura convocarea ş i prezenta membrilor comisiei, in termer' de maxim 3 zile de la data 
comunic ă rii de că tre secretarul comisiei a problemelor a că ror rezolvare este de competenta 
comisiei. 

Art. 25 Secretarul comisiei va prelua documentafile de solicitare a finantă rii, pe rn ă sura 
inregistră rii lor. 

Art. 26 Fiecare membru al comisiei de analiz ă  i  evaluare va soma o declaratie de 
impartialitate, potrivit modelului prev ă zut in Anexa nr. 8 a Ghidului. 

Art. 27(1) Comisia hot ă r ăş te prin votul majorită tii simple a membrilor. 
(2) Raportul de evaluare privind atribuirea contractelor de finantare, va ft inaintat c ă tre 

Pre ş edintele Consiliului Judeţ ean Ialomita in vederea promovă rii ş i adopt ă rii, in conditiile legii, 
hotă rarii Consiliului Judeţ ean Ialomita privind fmantarea a programelor sportive depuse de 
solicitanţ i. 

111.4 Procedura evalu ă rii ş i selectionarii cererilor de finantare 

Art. 28(1) Cererile de finanţ are pentru programele/proiectele sportive depuse spre a fi 
selectate trebuie s ă  unn ă reasc ă  unnă toarele: 
a) se inscriu in programul sportiv de utilitate public ă  "Promovarea sportului de 

performan0", aş a cum este definit in prezentul Ghid  i  Ordinulu nr.  664/2018;  
b) sunt de interes public internaţ ional/national/regional/jude ţ ean/local, dup ă  caz, urm ă rind: 
- promovarea ş i dezvoltarea activit ăţ ii sportive de performant ă  on recreative; 

asigurarea condi ţ iilor organizatorice ş i materiale pentru practicarea jocurilor sportive la 
nivel de performant ă  sau nivel recreativ; 

- imbună t ăţ irea nivelului de performant ă  al sportivilor juniori ş i seniori din structurile 
sportive judeţ ene/locale; 

- asigurarea cre ş terii din randul tinerilor a unor viitori sportivi de performan ţă  pe raza 
judeţ ului Ialomi ţ a, respectiv atragerea unui num ă r cat mai mare de practicanţ i din randul 
populaţ iei din jude ţ ; 
cre ş terea accesului cet ă tenilor la activită ti sportive; 

- organizarea anor evenimente sportive de anvergură ; 
dezvoltarea cooper ă rii sportive intemationaleinaţ ionale/interjude ţ ene; 
promovarea valorilor sportive judetene in circuitul national, regional ş i international; 

- promovarea imaginii Jude ţ ului Ialomi ţ a in plan regional, national ş i international; 
sunt depuse de solicitanti eligibili; 

- respectă  prevederile legale in  vigo  are  cu privire la nonnele de cheltuieli in domeniul 
activit ă tii de sport, adaptate ş i stabilite la nivelul Jude ţ ului Ialomi ţ a prin prezentul Ghid. 

(2) Cheltuieli eligibile, conform Ordinului nr. 664/2018, cu modific ă rile ulterioare, sunt: 
1. cheltuieli de transport; 
2. cheltuieli de cazare; 
3. eheltuieli de mask 
4. cheltuieli privind alimentatia de efort; 
5. cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor; 
6. cheltuieli privind asigurarea persoanelor, materialelor, a echipamentului sportiv; 
7. cheltuieli penttu achizitionarea de materiale ş i echipament sportiv; 
8. cheltuieli medicale ş i pentru controlul doping; 
9. cheltuieli cu premiile, indemnizatiile, veniturile contractuale (CAS) ale participauţ ilor 

la activitatea sportiv ă , prirnele ş i indemnizatiile sportive; 
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10. alte categorii de cheltuieli (taxe de legitimare ş i transfer, prest ă ri servieii de 
impresariat ş i reprezentare sportiv ă ). 

Pentru organizarea, participarea, respectiv desf ăş urarea actiunilor sportive, beneficiarii pot 
efectua, dup ă  caz, cu ineadrarea in prevederile bugetare aprobate si alocate prin contractul de 
finanţ are, cheltuieli ş i pentru: 

a) cheltuieli cu indemnizatiile ş i veniturile de natur ă  contractual ă  stabilite prin contractul 
de activitate sportiv ă  (CAS) sau contractul individual de munc ă  (CIM), incheiate intre 
structura sportiv ă  ş i sportivi/membrii staffului tehnic (antrenori, preparatori fizici, medici, 
asistenţ i medicali, kinetoterapeufi, maseuri, directorj tehnici) care au dobandit statutul de PIF, 
după  caz, (persoan ă  fizică  independent ă ), in condi ţ iile legislaţ iei in vigoare; 

b) inchiriere de locuinte pentru cazare sportivi si personal tehnic participant la ac ţ iunile de 
pregă tire ş i participare la competi ţ ii, la pretul pietei libere. Pentru participarea la actiuni de 
pregă tire (cantonamente, tumee, alte ac ţ iuni) sau ac ţ iuni sportive din calendarul oficial pe 
ramură  de sport se vor deconta doar caz ă ri in locaţ ii cotate cu maximum 3 stele); 

c) cheltuieli de transport ocazionate de prezentarea/sosirea ş i plecarea, sportivilor, precum 
ş i a membrilor staffului tehnic din localitatea/ ţ ara de domiciliu la locatia stabilit ă  pentru 
pregă tire ş i retur, in confonnitate cu prevederile contractului de activitate sportiv ă  dintre 

PArti; 
d) servicii de inchiriere de haze sportive, s ă li de conferin ţă , spatii, aparatură  birotic ă  ş i alte 

bunuri neeesare organiz ă rii actiunilor; 
e) refacere dup ă  efort, recuperare ş i igienă  personal ă , cum ar fi saună , masaj ş i altele 

asemenea; 
f) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice ş i a respect ă rii nonnelor de pază  ş i 

protectie contra incendiilor, la locul de desfăş urare a actiunilor sportive; 
g) achizi ţ ionarea de panouri ş i materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, reehizite 

ş i alte materiale consumabile; 
h) taxe de inscriere ş i/sau de participare la ac ţ iunile sportive, taxe de organizare a 

acţ iunilor, in conditiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitimare $i transfer; 
i) cheltuieli medicale pentru vaccinuri ş i medicarnente specifice unor ţă ri sau 

cheltuieli pentru asigurarea medical ă  a persoanelor. 
Art. 29(1) Documentatia de solieitare a finan ţă rii va fi analizat ă  de c ă tre membrii 

comisiei de evaluare a proiectelor, in termenul stabilit prin anuntul de participare ş i va fi notată  
potrivit urm ă toarelor eriterii de evaluare: 

Nr. 
crt. Criteriul de evaluare 

Punctaj 
(puncte) 

1. Cat de relevante sunt objectivele proiectului (generale ş i specifice)? 
(Objective SMART- S-specific, M-m ă surabil, A-posibil de atins, R-realist, 10 
T-definit in timp) (5x2 p) 

2. Anvergura proiectului 
2.1 - local 2 
2.2 - judeţ ean 4 
2.3 - regional 6 
2.4 - national 8 
2.5 - international 10 

3. Natura ramurei sportive reprezentate (olimpic ă ineolimpică ) 311 
. Contrib ţ ia de cofinantare a solicitantului 

4.1 - 10% 3 
4.2 - intre 10% - 15 % (inclusiv 15 %) 5 
4.3 — intre 15 % - 20 % (inclusiv 20 %) 7 
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4.4 — peste 20% 9 

5. Atragerea de surse de finantare (punctajul se poate cumula): 
5.1 — atragerea de surse de finanţ are de la unităţ i-administrativ teritoriale 
ş i/sau alte entit ăţ i in domeniu 

3 

5.2 	- 	atragerea de 	surse de finanţ are 	din 	sponsoriz ă ri de la entit ăţ i 
economice 

5 

6. Sportivi selectionati in loturile nationale si olimpice, pentru participarea la: 
- Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale, Europene 7 
- alte competitii maj  ore  5 

7. Continuitatea proiectului 
7.1 — sub 3 ediţ ii 3 
7.2 — trei sau mai multe editii 5 

8. Rezultatele in ultimii 5 ani ale solicitantului prin participarea la: 
8.1 — Campionat mondial 13 
8.2 — Campionat european 10 
8.3 — Campionat baleanic 8 
8.4 — Campionat national 6 
8.5 — Campionat regional/zonal 4 

9. Vizibilitatea proiectului (punctajul se poate cumula): 
9.1 — in mediul online 2 
9.2 — pres ă  audio-video 4 
9.3 — pres ă  scris ă  4 

10. in cc  mă sură  bugetul este clar, realist si detaliat pe capitole de cheltuieli, in 
raport cu activit ăţ ile propuse, corelate cu obiectivele stabilite 25 

(2)Punctajul maxim se ob ţ ine insumând eriteriile care se puncteaz ă , dup ă  eaz. Nu poate 
fi luat in considerare pentru a fi finanţ at un proiect 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 project pe o singură  ramură  
sportivă , neputand beneficia de finanţ are pentru multe ramuri sportive. 

(4) Finantarea aprobat ă  poate fi aceeasi sau mai mica cleat cea solicitat ă  de are 
beneficiar, in urnaa evalu ă rii Comisia autorit ă tii finantatoare putand solicita clarific ă ri ş i 
modifiearea bugetului proiectului. 

(5) Contraetele se atribuie in ordinea deseresc ă toare a punctajelor ob ţ inute de solicitanţ i, 
in limita bugetului disponibil la momentul aprob ă rii. 

Art. 30 in urma sesiunii de analiz ă  a cererilor de finanţ are se va intocmi un raport de 
evaluare cu rezultatele acesteia, raport care va fi semnat de care membrii comisiei. 

Art. 31 Afi ş area rezultatelor se face in maximum 3 zile lucră toare de la data 
desfă sură rii sesiunii de analiză  a cererilor de finantare, la sediul Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a ş i 
pe site-ul Consiliului Judetean Ialomi ţ a. in termen de 3 zile de la data incheierii selecţ iei, 
secretarul comisiei comunic ă  in scris aplicanţ ilor, rezultatul selec ţ iei, precum ş i fondurile 
propuse a fi alocate. 

Art. 32 Rezultatele procedurii de selecţ ie pot fi contestate in termen de o zi lucră toare 
de la data afi şă rii. Contestaţ iile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Ialomi ţ a. 

Art. 33 Analiza contesta ţ iilor se efectueaz ă  de că tre comisia de contesta ţ ii, constituit ă  in 
acest scop prin dispoztia Presedintelui Consiliului Judetean Ialomi ţ a, cu structur ă  similară  
comisiei de evaluare. Scretarul comisiei de evaluare este ş i secretarul comisiei de contestaţ ii. 
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Art.34 Ră spunsul la eontestaţ ii se transmite pe email ş i ulterior prin po ş tă  
contestatarilor Tn termen de 2 zile lucr ă toare, de la data depunerii. 

Art.35 Comisia de evaluare inainteaz ă  Raportul de evaluare a proiectelor ca ş tigă toare, 
impreună  cu rezultatul contesta ţ iilor, dup ă  caz, in vederea Tntocmirii proiectelor de hot ă rke de 
consiliu judelean privind aprobarea incheierii contractelor de finan ţ are ş i alocă rii sumelor din 
bugetul jude ţ ului Ialomi ţ a, in condiţ iile legii. 

Art.36 incheierea contractelor de finanţ are se va supune spre aprobare Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a, conform legislaţ iei in vigoare. 

Art.37 Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a de ineheiere a Contractului de Finan ţ are 
pentru proiectul/programul sportiv se comunic ă  solicitantului în tennen de 3 zile lucr ă toare de 
la data aprob ă rii, impreună  Cu invitaţ ia de a sernna contractul de finan ţ are. 

111.5 Cofinantare 

Art. 38 Autoritatea finan ţ atoare acord ă  finanţă ri pentru proieete/programe sportive in 
limita creditelor bugetare alocate cu aceast ă  destinaţ ie. Procentul de cofinan ţ are de minim 10 % 
din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse din costul total al 
programului sportiv propus spre finan ţ are sub forma contribu ţ iei in numerar, se cuantific ă  prin 
docurnente justificative. 

Art. 39 Cofinan ţ area din surse atrase se poate constitui din: sponsoriz ă ri, parteneriate, 
alte finanţă ri, vânz ă ri bilete sau abonamente, vanz ă ri materiale promotionale etc., pentru care 
beneficianil va incheia eontracte, acolo uncle este cazul, în condi ţ iile legii. Sursele de finan ţ are 
proprii sau atrase ale beneficiarului finan ţă rii pot fi in numerar. 

CAP.IV - INCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANŢ ARE 

Art. 40(1) Finanţ area se va face pc baz ă  de contract de finan ţ are ineheiat intre Jude ţ ul 
Ialomi ţ a ş i solicitantul selectat, in urma adjudec ă rii proiectelor/programelor propuse spre 
finanţ are ş i admise, respectiv dup ă  aprobarea incbeierii contractelor de finan ţ are prin hot ă ră re a 
Consiliului Jude ţ ean ialomiţ a. 

(2) Contractul de finanţ are se incheie 'in termen de maxim 10 de zile de la data 
comunică rii hotă rarii Consiliul-ui Jude ţ ean Ialomiţ a prevă zută  la alin.(1). 

Art. 41 La contraetul de finan ţ are se vor anexa formularul de solicitare a finan ţă rii, 
bugetul de venituri ş i cheltuieli al programului sportiv, graficul de pl ăţ i ş i alte docuntente 
relevante in acest sens. 

CAP.V - PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE 

Art. 42(1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţ ate  in  baza contractului de finanţ are 
numai in mă sura in care stint confonne cu proiectul propus ş i au fost contractate in perioada 
execută rii contractului.Prin excep ţ ie, eontractele cu executare succesiv ă  (ex.contractele de 
locaţ iune), pot fi incheiate inainte de semnarea contractului de finan ţ are, =nand ca plata s ă  fie 
acordat ă  de finanţ ator door pentru cheltuielile efeetuate in perioada de valabilitate a contractulu 
de finanţ are. 

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile stint prev ă zute la art. 28 alin.(2) din prezentul 
Ghid. 

(3) Cheltuielile eligibile vor fi efectuate cu respectarea dispozi ţ iilor Anexei la Hotă rdrea 
de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiv ă  
completate de prevederile prezentului regulament de finantare ş i in conformitate cu notele de 
fundamentare la cererea de finan ţ are aprobat ă . 
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(4) Beneficiarii pot aloca fonduri peste limitele prev ă zute in Anexa la Hotă ră rea de 
Guvern m-. 1447/2007 ş i in conformitate cu notele de fundamentare la cererea de finan ţ are 
aprobat ă  ş i a prevederilor stabilite prin prezentul Ghid, doar pe seama surnelor ob ţ inute din 
venituri proprii, donaţ ii sau sponsoriz ă ri, in conditiile legii. 

(5) Pot fi decontate doar cheltuieli eligibile efectuate în perioada de desfd ş urare a 
programului sportiv pentru care s-a solicitat finan ţ area. 

(6) Eventualele s -ume neutilizate, stabilite prin bugetul programului sportiv, vor fi 
returnate autorit ăţ ii finanţ atoare. 

Art. 43(1)Autoritatea finan ţ atoare ş i beneficiarul pot stabili în contractul de finan ţ are ca 
plăţ ilc că tre beneficiar s ă  se fad in taw, in raport cu faza projeetului ş i cheltuielile aferente, 
in functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata ş i evoluţ ia in timp a activit ăţ ii 
finanţ ate on de costurile interne de organizare ş i func ţ ionare ale beneficiarului. 

(2) Autoritatea finantatoare va pl ă ti sumele din contractul de finantare in frame, in 
conditiile graficului de pl ăţ i, anex ă  la contractul de finan ţ are. Prima tran şă  nu poate fi mai mare 
de 30% din totalul finant ă rii. 

(3) Modifică rile contractului de finan ţ are prin act adi ţional nu pot afecta scopul 
obiectivele projectului, rezultatele, valoarea maxim ă  a finanţă rii prev ă zute prin contract ş i nici 
factorii de evaluare care au stat la baza acord ă rii finanţă rii (criteriile de punctaj). Solicit ă rile de 
acest tip pot conduce la rezilierea contractului de finan ţ are. 

(4) in situa ţ ia in care, din motive objective, beneficiarul contractului apreciaz ă  că  se impurie 
o modificare a contractului de finan ţ are, acesta va solicita in scris incheierea actului aditional. 
Solicitarea va include obligatoriu motivarea, inso ţ ită  de documente justificative. Prin exceptie, 
pentru modific ă rile care vizeaz ă  perioada ş i locul de desfăş urare a activit ăţ ilor fă ră  a modifica data 
finală  de implementare a proiectului, se notified autoritatea finantatoare, nefiind necesar ă  incheierea 
unui act aditional. 

(5)in cazul in care urmare a solicit ă rii beneficiaralui se incheie act adi ţ ional pentru 
renunţarea/comasarea unor activit ăţ i cu consecin ţ a diminuă rii finan ţă rii, contribuţ ia 
beneficiaralui se va mentine la procentul stabilit initial prin contract (minim 10% din valo area 
finanţă rii) Aprobarea solicit ă rii va fi conditionat ă  de posibilitatea atingerii obiectivior 
proiectului justificat ă  de beneficiar. 

(6)Prin excep ţ ie de la prevederile alin.(4)modificama cheltuielilor intre linjile bugetare 
stabilite prin Anexa la contract se poate realiza prin notificare justificat ă , transmis ă  de 
beneficiar in lirnita a 10% din valoarea liniei din care se vireaz ă  banii i prin act adi ţ ional 
pentru sume cc dep ăş esc aceast ă  limită , anterior realiz ă rii cheltuielilor. 

(7)1n cazul in care beneficiarul realizeaz ă  cheltuieli peste suma stabilit ă  la linia bugetar ă  
specified, respectivele cheltuieli reprezint ă  cheltuieli neeligibile ş i nu se iau in calcul la 
stabilirea cuantumului contribu ţ iei beneficiarului. 

CAP - VI. PRO CEDURA DE RAPORTARE $1 CONTROL 

Art. 44(1) Pe parcursul derul ă rii contractului, solicitantii care au primit finan ţ are au 
obligatia s ă  prezinte autorit ă tii finanţ atoare, urm ă toarele raport ă ri: 
a) raport ă ri INTERMEDIARE: inainte de solicitarea tran ş ei urmă toare cu condi ţ ia depunerii 

documentelor justificative pentru cheltuieli lunar; in cazul in care beneficiarii nu 
desfăş oară  activităţ i in lună  ce genereaz ă  cheltuieli vor comunica in scris acest aspect; 

b) raportare FINALA: depus ă  in termen de 20 zile de la incheierea activitkii anuale, dar nu 
mai tă rziu de 9 decembrie 2022 ş i va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la 
nivelul intregului project. 
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(2) La intocmirea deconturilor justificative pentru finantarea acordat ă  de la bugetul 
judetului ialomita preeum ş i pentru justificarea cotei proprii de cofmantare se vor avea in 
vedere i unn ă toarele 

- toate documentele justificative, prezentate in copii xerox, vor purta mentiunile: „conform 
cu originalul" i „aceast ă  cheltuial ă  nu a fost ş i nu va fi decontat ă  la un alt finantator" ş i 
vor fi certificate prin aplicarea ş tampilei ş i a semnă turii benefieiarului finant ă rii. 
Documentele justificative trebuie s ă  fie intoemite potrivit reglement ă rilor 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 ă rii finant ă rii primite inainte de solicitarea trawl 
urmă toare; raportul va cuprinde ş i descrierea cotei de cofinantare proprii, justificat ă  cu 
do eumente; 

documentele depuse spre decontare la Consiliul Judetean Ialomita vor fî emise de care 
fumizori numai pe numele structurii sportive finantate; 

să  fie inregistrate in contabilitatea structurii sportive, s ă  fie identificabile ş i verificabile, 
să  fie dovedite prin originalele documentelor justificative. 

Art. 45 Raport ă rile finale vor fi intocmite in confonnitate cu Anexa 5 la Ghid ş ior fi 
depuse afat pe suport de hartie cat ş i in format electronic, fund insotite de borderoul 
cheltuielilor efectuate. Aeestea vor fi depuse la sediul Consiliului Judetean Ialomita cu adresa 
de inaintare. La cererea autorit ă tii finantatoare, Beneficiarul va prezenta, in original, 
documente justificative pentru cheltuielile efectuate. 

Art. 46 La stabilirea duratei contractelor de finantare solicitan ţ ii vor avea in vedere ca 
derularea procesului de finantare a contractului ş i de decontare a ultimei tran ş e s ă  nu 
depăş ease ă  data de 9 deeembrie 2022. In caz contrar, comisia de evaluare are dreptul de a 
solicita clarific ă ri solicitantilor. 

Art. 47 A-atoritatea finantatoare i ş i rezerv ă  dreptul de a face verific ă ri, atat in perioada 
derul ă rii contractului, eat ş i ulterior validă rii raportului final. 

CAP. VII. LITIGII / SANC Ţ IUNI 

Art. 48(1)  Once litigiu ap ă rut intre p ă rti va fi solutionat de acestea pe cale amiabil ă , in 
termen de maxim 10 zile lucr ă toare de la primirea notific ă rii sense prin care una dintre Olt 
constată  neindeplinea sau indeplinirea necorespunz ă toare a uneia sau mid multor obligaţ ii 
contractuale de c ă tre cealalt ă  parte. Notificarea va fi cornunicat ă  in termen de 10 zile 
calendaristiee de la data constat ă rii. 

(2) Contractele de finantare pot fi reziliate de phn drept, f ă ră  a fi necesar ă  interventia 
instantei de judecat ă , dae ă  in termenul mentionat la alin.1 p ă rtile nu solutioneaz ă  litigiul. 

(3) P ă rtile au dreptul de a se adresa instantelor de judecat ă  competente de la sediul 
autorită tii finantatoare. 

CAP. VIII. DISPOZIŢ II FINALE 

Art.49 Once comunicare, solicitare, informare, notifi care in leg ă tură  cu pro cedura de 
selectie sau derularea contractelor de finantare se va transmite de c ă tre solicitanţ ii finantă rii sub 
forma de document scris. Once document scris trebuie inregistrat in momentul pred ării la 
sediul autoritatii finantatoare. Autoritatea contractant ă  va solicita clarific ă ri 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  ft aplicate tuturor finant ă rilor pentru activitatea 

sportiv ă  din cadrul programului de utilitate public ă  "Promovarea sportului de performant ă " 
acordate din bugetul judetului Ialomita. 

Art.52 Anexele unri ă toare fac paite integrant ă  din prezentul Ghid: 
Anexa nr.1 - formular de cerere de finantare; 
Anexa nr.2 - declaraţ ie persoane juridice; 
Anexa nr.3 bugetul de venituri ş i cheltuieli; 
Anexa nr.4 declaratie pe propria r ă spundere c ă  nu obtine venituri mai man i de 20% din 
bugetul propriu, din vanzarea de bilete/abonamente la evenimente sportive, de materiale 
promoţ ionale sau alte asemenea; 
Anexa nr.5 - fonnular pentru raport evaluare lunar ă , intermediar ă  sau final ă ; 
Anexa nr.6 - declaratia de impartialitate a beneficiarului; 
Anexa nr.7 - adres ă  de inaintare a raportului lunar, intermediar sau final; 
Anexa nr.8 - declarafie de impartialitate a membrilor comisiei de evaluare / contestatii; 
Anexa nr.9 - model curriculum vitae al responsabilului de project 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 FINANŢ ARE-CADRU 
pentru finantarea proiectelor/programelor sportive 

A. Date privind structura sportiv ă  
1. Denumirea structurii sportive 	  
2, Adresa 	  
3. Certificat de identitate sportiv ă  nr. 	  
4. Cont nr. 	 , desehis la 	  
5. Cod fiscal 	  
6. Alte date de identificare: 
Telefon 	  
E-mail 	  
Fax 	  
Web 	  

7. Echipa responsabil ă  de derularea proiectului (numele ş i prenumele, functia in cadrul 
structurii sportive, telefon) 

7.1. Coordonator 	  
7.2. Responsabil financiar 	  
7.3. Responsabil cu probleme tehnice 	  
7.4. Alti membri, dup. caz 	  

B. Date privind proiectul/programul 
1. Denumirea proiectului/programului 	  
2. Scopul 	  
3. Objective specifice 	  
4. Activit ă ti/Actiuni din cadrul proieetului/programului 	  
5. Perioada de derulare/actiune/activitate 	  
6. Locul de desfăş urare/aetiune/activitate 	  
7. Partieipanti (num ă rul ş i structura)/actiune/activitate 	 
8. Costurile estimate ale proiectului/programului (Sc va detalia pe actiuni/activit ă ti, categorii 

de cheltuieli ş i surse de finantare.), conform tabelului de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Programul, proiectul, 
actiunea/activitatea, categoriile de eheltuieli*) 

Valoarea total ă  din care 
suma solicitat ă venituri 
din fonduriproprii 
publice ale structurii 

sportive 
(dac ă 	este 
eazul) 

I. 	1. Programul 
Total: 
Proieetul 
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Li .  Ac ţ iunea/activitatea 
total: din care: 

  

1.2. Acţ iunea/activitatea 
total: din care: 

1.3. Acţ iunealactivitatea 
total: din care: 

1.4. Acţ iunea/activitatea 
total: din care: 

1.5. Acţ iunea/activitatea 
total: din care: 

Notă : Sumele vor fi exprirnate in lei (RON). 

9. Resurse umane 5i financiare ale entitatii, angrenate in realizarea ac ţ iunilor/activit ăţ ilor din 
cadrul proiectului 

1. Resurse umane 
1.1. 	Numă r de personal CAS (Contract Activitate Sportiv ă )/CIM (Contract Individual de 
Munca) - total: ..., 
din care: 
- antrenori: 	 
- sportivi: 	 
- kinetoterapeu ţ i: 	 
- maseuri: 	 
- doctori: 	 
- asistenţ i medical{ 	 

statisticieini: 	 
1.2. 	Nurnă r de secţ ii pe ramură  de sport . 	 
1.3. 	Numă r de sportivi legitima ţ i pe sec ţ ii: 	 

2. Resurse fmanciare 
2.1. Venituri proprii estimate a se realiza in anul curent - total: ... lei (RON), din care: 
- donaţ ii, sponsoriz ă ri: 	 lei (RON) 

venituri din activit ăţ i economice (prest ă ri de servicii, inchirieri, reclam ă , publicitate etc.): 
	 lei (RON) 
- cotizaţ ii, taxe, penalităţ i  etc.: 	 lei (RON) 
- alte venituri: 	 lei (RON) 

Data: 
Reprezentantul legal, 
Numele ş i prenumele: 
Semnă tura: 

Coordonatorul de proiect, 
Numele 5i prenumele: 
Semnă tura: 
Stampila structurii sportive 
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Anexa nr.2 la Ghid 

DECLARATIE 

Sub  semnatul 

 

domiciliat 	in 	localitatea 

 

	 , str. 	  nr 	 , bl. 	ap 	 
sectorul/jude ţul 	, codul postal 	, posesor al actului de identitate 
	seria 	nr 	, codul numeric personal 	 , in calitate de 
reprezentant al  , cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in 
declaraţ ii, că  structura sportiv ă  pe care o reprezent ăm indepline ş te conditiile prev ă zute de 
Ordinul ministrului tineretului  i  sportului nr. 664 12018 privind finanţ area din fonduri 
publice a proiectelor si programelor sportive, declar pe propria r ă spundere unn ă toarele; 

a) este structur ă  sportiv ă  recunoscută  in condiţ iiie legii/entitate in conditiile legii care are 
dreptul  sit  solicite finantarea activitatilor sportive; 
b) nu are obligatii de plat ă  exigibile ş i nu este in litigiu  en  institutia finantatoare; 
c) nu are obligaţ ii de plat ă  exigibile privind impozitele ş i taxele c ă tre stat, precum ş i  
contribuflile că tre asigur ă rile sociale de stat; 
d) inforrnaţ iile furnizate institu ţ iei finan ţ atoare in vederea obtinerii finan ţă rii sunt veridice; 
e) nu se află  in situatia de nerespectare a dispoziţ iflor statutare, a actelor constitutive ş i a 
regulatnentelor proprii; 
f) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ş i 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 finan ţ are din fonduri publice pentru acela ş i proiect de la 
nee* autoritate finan ţ atoare  î  cursul an-ului fiscal curent; 
h) nu a beneficiat/a beneficiat in anul fiscal in curs de firtantare de la institu ţ ia 
in sumă  de 	 lei. 
i) se obligă  s ă  participe cu o contributie financiar ă  proprie de 	lei, 

Data: 	  

Entitatea 	  

Reprezentant legal 	  

S emnă tura, 

18 



Anexa nr.3 la Ghid 

BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI 

Denumir ea entitgitii 	  
Bugetul 	 actiunii/activititii 

	
din 	 cadrul 

proiectului/programului 	  

Nr. 
Crt. 

Actiunea/activitatea/ 
categoriile de cheltuieli 

Valoarea 
totalA din care 

din 
fonduri 
publice 

din 
venituri proprii 
ale structurii 
sportive 	(dacci 
este cazul) 

Actitmea/activitatea 	  
total 	 , 
din care 
a) 	  
b)3 	  
exemplu: 
a) eazare:10 persoane x 501ei/zi x 5zile 
= 2500 lei 

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

TOTAL 

Reprezentanti legali: 

(numele, prenumele, functia, semn ă tara si ş tampila structurii sportive) 
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Anexa nr.4 la Ghid 

DECLARATIE 

Subsemnatul , 	domieiliat 	in 	localitatea 
	 , str. 	  nr 	, bl.. 	., ap 	, 
sectorul/judetul 	, codul postal 	, posesor al actului de identitate 
	seria 	nr 	, codul numeric personal 	 , in calitate de 
reprezentant al  , cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in 
declaratii, că  structura sportiv ă  pe care a reprezent ă m nu ob ţ ine venituri mai marl de 20% din 
bugetul propriu, din v ă nzarea de bilete/abonarnente la evenimente sportive, de materiale 
promotionale sau alte asemenea; 

Reprezentan ţ i legali: 

(numele, prenumele, functia, semn ă tura ş i ş tampila structurii sportive) 
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Ancxa nr. 5 la Ghid 

Denumirea entit ăţ ii 	  

RAPORT DE EVALUARE 
ă ntermediar/final 

Contract de finan ţ are nr 	 incheiat la data 	  aprobat prin 
Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr 	 din data de 	  

Autoritatea finanţ atoare : Jude ţul ialomiţ a 
- adres ă : Pi* Revoluţ iei nr.1 

telefon/fax : 0243250200 
- e-mail: cji@eicnet.ro  
Data inaint ă rii raportului 	  
1. Denumirea proiectului 	  
2. Coordonatorul proiectului 	  
3. Perioada . 	  

 

Data de inceput 

 

Data de sfă rş it 

 

     

     

 

4. Locul de desfăurare 	  
5. Scopul proiectului 	  
6. Obiectivele proiectului 
a. Objective generale: 

 

  

     

 

Obiectiv 1 

   

 

Objectiv 2 

   

     

     

b. Objective specifice: 
Obiectiv 1 
Obiectiv 2 
7. Raport de activitate 
a.Descrierea pe scull a activit ăţ ilor desfă surate p ănă  la data intoemirii raportului: (Descrierea 
nu va dep ăş i o pagina, vor fi pretezentate datele necesare unei evalu ă ri de ansamblu a derul ă rii 
programului/proiectului ş i a verifică rii realit ăţ ii presta ţ iilor: beneficiari, ecouri de pres ă , 
colaborarea Cu  al ţ i parteneri etc.) 

b. Realizarea activit ăţ ilor propuse: 
(Au putut fî desfăş urate aceste activit ăţ i in titnpul planificat? DA/NU. Daca NU, propune ţ i 
mă surile cc unneaz ă  a fi luate in continuare pentru realjzarea tuturor activit ăţ ilor prevă zute in 
contractul de finan ţ are). 

c . Rezultate ob ţ inute ş i rezultate a ş teptate: 
(Rezultatele ob ţ inute ş i rezultatele asteptate vor fi consemnate in raport cu fiecare activitate 
desfăş urată , in concepte m ă surabile, indicatori de eficjen ţă . Anexaţ i doeumente relevante, dup ă  
caz.) 
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8. Indicatori: 
a. De eficien ţă  
b. Fiziciicantitativi 
c. De rezultat 

Indicatori Objective Denurnire indicator MAsura atins ă  
Indicatori de eficien ţă  (cost 
mediu/proiect, 	cost 
mediu/ac ţ iune, 	cost 
medju/participant, etc.) 

Objectiv 1 
Objectiv 2 
Obiectiv 3 

Indicatori fizicj 
(nr. 	de 	acţ iuni, 	nr. 	de 
competi ţ ii, nr. de sportjvi, nr. 
de cupe/diplomehnedalii, 
etc.) 

Obiectiv 1 
Obiectiv 2 
Obiectiv 3 

lndicatori de rezultat (cifre, 
fapte, timp, servicii, nr. de 
persoane, etc.) 

Obiectiv 1 
Obiectiv 2 
Obiectiv 3 

9. Partici an i 
Pre ş colari Elevj Tineri 

intre 18 ş i 
29 de ani, 
inclusiv 

Al ţ i 
participan ţ i 

Total 
Ciclul 
primar 

Ciclul 
gimnazial 

Liceu 

Nr, 	de 
persoan.e 

10. Berieficiari: 
a. Direcţ i 
b. Indirec ţ i 

        

   

Directi 

 

Indirec ţ i 

 

        

, Beneficiari 

       

       

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

Total 

    

    

 

Din care voluntari 

 

Resurse umane 

      

        

        

b. Resurse financiare: Raport financiar 
1. Date despre finan ţ are: 

valoarea total ă  a projectuluj, conform contraetului de finantarenr 	  
valoarea 	finant ă rii 	cumulate 	la 	data 	intocmirii 	raportului: 

contribuţ ie proprie a Beneficiarului: 	  
contributia financiara a autoritatii finantatoare de la bugetul jude ţ ului Ialomi ţ a 

c, Resurse materjale ş i echipamente: 

Nr. Denumire material/ echipament 
	

Nr. Buc ăţ i (altd UM) 
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crt. 
1  
2 

12, Impactul proiectului: 

13. Continuitatea proiectului: 

14. Mediatizarea proiectului: 
Responsabil de proiect : 
Numele ş i prenumele: 
Functia: 
Semndtura: 
Data: 

AVIZAT 
Nume1e si prenume1e: 
Functia: 
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Anexa nr. 6 la Ghid 

DECLARAŢ IA DE IMPARŢ IALITATE 

Reprezint ă  conflict de interese once situatie care îl impiedic ă  pe beneficiar in once 
moment s ă  actioneze în conformitate cu obiectivele autorit ă tii finantatoare, precum ş i situatia in 
care executarea obiectiv ă  ş i impartial ă  a functiilor oric ă rei persoane implicate in implementarea 
proiectului poate fi compromis ă  din motive familiale, politiee, economice sau mice alte interese 
comune cu 0 alt ă  persoan ă . 

Sub semnatul, 	  in calitate de 	  al 
  ea persoan ă  cu drept de reprezentare a entitatii (structurii 
sportive solicitant ă ), in ceea ce prive ş te implementarea proieetului/programului sportiv, m ă  
oblig s ă  iau toate m ă surile preventive necesare pentru a evita once conflict de interese, a ş a cum 
este acesta definit mai sus, ş i, de asemenea, mă  oblig să  informez autoritatea finantatoare 
despre once situatie cc genereaz ă  sau ar putea genera un asemenea conflict. 

Entitatea/Structura sportiv ă 	 

Reprezentant legal 	  

Semnă tura, 

Data 	  
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Anexa nr. 7 la Ghld 

Adresa de Maintare a raportulul final/intermediar 

C ă tre, 
JUDETUL IALOMITA 

Al ă turat v ă  inaintam Raportul narativ si fmanciar finalintermediar/lunar privind 
proiectul/programul sportiv inregistrat cu Jar 	 , aprobat prin Hot ă rdrea 
Consiliului Judetean Talomita nr 	din data de 	  avand titlul 
	 care a avut/are loc n perioada 	 în 	valoare 
de 	  

Data 	 

Reprezentant legal 	 Coordonator proiect 
Marnele si prenumele 	Namele ş i prenumele 	  
Semnă tura 	Semnă tura 	  

$tampila entitatii/stnicturii sportive 
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Anexa nr. 8 la Ghid 

Declaratie de impartialitate 
a membrilor cotnisiei de evaluare/contestatii 

Subseninatul  	de ţ in, ca membru al Comisiei de 
evaluare/contesta ţ ii a proiectelor/programelor sportive depuse in cadrul programului xde 
utilitate public ă  "Promovarea sportului de performan ţ r, care pot primi fman ţ are de la bugetul 
Jude ţ ului Ialomi ţ a, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor inaintate comisiei. 

Declar prin prezenta, c ă  nici eu ş i nici so ţul/so ţ ia, rudele San afinii mei pă nă  la gradul al 
II-lea inclusiv nu avem niciun interes patrimonial sau nepatrimonial in leg ă tura cu cererile de 
acordare a finan ţă rii integrale sau pa ţliale a proiectelor/programelor sportive de interes public, 
inaintate Comisiei de evaluare/contesta ţ ii. 

Confirm că , in situaţ ia in care a ş  descoperi, în cursul ac ţ iunii de evaluare/solu ţ ionare 
contesta ţ ii, că  un astfel de interes exist ă , voi declara imediat acest lucru ş i mă  voi retrage din 
comisie. 

Nume §i prernune 	 

Data 

Sernnă tura 	 
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Institutia [ De la - pand la ] Diploma ob ţ inutd: 

12. Membru in asociaţ ii profesionale: 	  
13. Alte abilit ăţ i 	 
14. Functia in prezent . 	 
15. Califică ri cheie . 	 
16. Experienta specific ă . 	 
17. Experienta profesionald . 	 

Date de la - pana la Locatia Instituţ ia Pozi ţ ia Descriere 

Anexa nr. 9 la Ghid 

CURRICULUM VITAE 

Rolul propus 'in proiect: coordonator proiectiprogratn sportiv 

1. Nume: 	  
2, Prenume . 	  
S. Data naterii . 	 
4. Cetă tenie .  
5. Stare civild . 	 
6, Domicility 	  
7. seria 	  rn- 
8. CNP . 	  
9. Telefon . 	  
10. Studii . 	  

11. Limbi str ă ine: Indica ţ i competenta lingvistic ă  pe o scald de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de 
bazh) 

Scris Vorbit Citit Limba 

18. Alte informatii relevante . 	  
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Anexa 10 la Ghid 

CONTRACT-CADRU DE FINANTARE 
a actiunilor/aetivit ă tilor sportive din eadrul proiectului/programului 

Nr. 	 din 

CAP. 1 
PAOle contractante 

JUDETUL IALOMITA, cu seditil in Municipiul Slobazia, Piata Revolutiei, nr.1, cod 
fiscal 	 cont 	bancar 	 , 	deschis 	la 

reprezentat prin domnul MARIAN PAVEL, Pre ş edintele 
Consiliului Judetean Ialomita, in calitate de autoritate finantatoare (denumit ă  in continuare 
„Autoritatea finantatoare") 

sJ  

cu sediul in 	 str. 
nr. 	, bl. 	, sc. 	, et. 	, ap. 	, sectorul 

avă nd Certificat de identitate sportiv ă  nr. 

 

CUI 	 , cont bancar 

 

	  deschis la 	  reprezentat ă  de 
,in calitate de benefieiar (denumită  in continuare „Beneficiarul"), 

În baza dispozitiilor OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, ale Legii educatiei 
fizice ş i sportului nr. 69/2000 cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, ale Ordinului Ministru 
pentru Sport si Tineret m-. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si 
programelor sportive, ale Hot ă r ă rii Guvemului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor 
financiare n activitatea sportiv ă , cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare ş i ale Ghidului 
aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr.  , an convenit incheierea 
prezentului contract de finantare in urm ă toarele conditii acceptate de p ă rtile semnatare: 

CAP. 2 
Obieetul si valoarea contractului 

ART. 1. 
Obiectul prezentului contract îl constituie finan ţ area proieetului/programului sportiv, respectiv 
a 	actiunilor/activit ă tilor 	din 	cadrul 	pro gramului 	sportiv 
	 , prevă zute in Anexa nr. 1. 

ART. 2. 
Autoritatea finan ţ atoare aloc ă  suma de 
actiunilor/activit ă tilor prev ă zute la art. 1, reprezent ă nd   
proiectului/programului. 
Beneficiarul se oblig ă  s ă  asigure din surse proprii suma de 
actiunilor/activit ăţ ilor prev ă zute la art. 1, reprezentând 
proiectului/programului. 

% din valoarea total ă  a 
	lei pentru tinan ţ area 

lei pentru realiz area 
	% din valoarea total ă  a 
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CAP. 3 
Durata contractului 

ART. 3 
Prezentul contract intră  in vigoare la data semn ă rli lui de c ă tre p ă rti ş i este valabil pentru 
perioada 	  sau sezonul coiripetitional 	  din p eri o ad a 

CAP. 4 
Drepturile $1 obliEatille p ă rtilor 

ART.4 
Beneficiarul are urm ă toarele drepturi 
a) să  utilizeze sumele prev ă zute la art. 2 exclusiv pentru finan ţ area cheltuielilor eligibile 
aferente actiunilor/activit ă tilor prevă zute in Anexa nr. 1, potrivit destina ţ iei stabilite prin 
contract in Anexa nr. 3 si in conformitate cu dispozi ţ iile legale in vigoare; 
b) să  realizeze actiunile/activit ă tile prev ă zute la art. 1, obiectivele ş i indicatorii prevă zuţ i in 
Anexa nr. 1; 
c) s ă  promoveze imaginea Judetului Ialomi ţ a ş i a Consiliului Judeţ ean Ialomita prin expunerea 
siglelor acestora pe echipamentul sportiv, pe afi ş e, pliante, machetele ziarelor, pe panourile 
publicitare, pe spider, roll-up (panou pentru interviuri) ş i banner pe marginea terenului (l ă ngă  
cel al sponsorului, dup ă  caz), s ă  promoveze imaginea finan ţ atorului prin toate mijloacele de 
promovare, pagina web ş i /mu conturile de social-media ale beneficiarului; 
d) să  permită  persoanelor delegate de autoritatea finan ţ atoare s ă  efectueze controlul privind 
modul de •utilizare a fondurilor prev ă zute la art. 2; 
e) s ă  respecte prevederile actudui constitutiv ş i ale statutului propriu, precum ş i statutul ş i 
regulamentele federa ţ iei sportive na ţ ionale la care este afiliat ă ; 
f) s ă  transmit ă  autoritaţ ii finanţ atoare, in primele 10 zile lucr ă toare ale lunii pentru luna 
anterioar ă , documentele justificative pentru cheltuieli, jar inainte de solicitarea urm ă toarei 
transe ş i la finalul contractului s ă  transmit ă  raportul financiar si narativ conform modalit ăţ ilor 
de decontare stabilite de autoritatea finan ţ atoare, in concordan ţă  cu actiunile/activit ăţ ile 
bugetul proiectului prev ă zut la anexa nr.1 i anexa nr.2 la prezentul contract.; 
g) să  restituie, in situatia nerespect ă rii dispozi ţ iilor legale ş i a prevederilor prezentului contract, 
in ten-nen de 15 zile de la data comunic ă rii somaţ iei de plat ă  din partea organului de control, 
sumele primite, precum ş i penalit ăţ ile aferente acestora, calculate potrivit dispozi ţ illor legale in 
vigo are; 
h) s ă  permit ă  utilizarea, in scop necomercial, de c ă tre autoritatea finantatoare, a imaginii de 
grup sau individuale, static ă  sau in miş care, a sportivilor care particip ă  la ac ţ iunile finanţ ate; 
i) s ă  promoveze spiritul de fair-play, s ă  intreprindă  mă surile necesare pentru prevenirea ş i 
combaterea violen ţ ei ş i dopajului in cadrul ac ţ iunilor finanţ ate potrivit prezentului contract; 
j) s ă  transmit ă  un raport cu privire la realizarea obiectivelor prev ă zute in contract la finalul 
campionatului sau la finalul anului pentru sporturile al c ă ror calendar competi ţ ional corespunde 
anului calendaristic; 
k) s ă  respecte Condi ţ iile ş i criterlile de finanţ are stabilite de finan ţ ator; 
1) să  asigure cofinantarea proprie prev ă zută  la art. 2 ş i s ă  descrie în rapoartele depuse modal de 
utilizare a cofinanţă rii. 

ART. 5 
Autoritatea finantatoare are urm ă toarele drepturi ş i 
a) 	să  supravegheze ş i să  controleze rnodul de utilizare a sumei alocate, precum ş i modul de 
respectare a dispozitiilor legale; 
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b) să  pl ă teasc ă  finanţ area  in  tran ş e; 
c) să  penalizeze, cu 20% din valoarea finanţă rii, Beneficiarii care nu promoveaz ă  imaginea 
Judeţ ului Ialomita ş i a Consiliului Jude ţ ean Ialomita prin expunerea siglelor pe: echipament, 
afi ş e, pliante, machetele ziarelor, panouri publicitare, spider, roll-up (panou pentru interviuri), 
bannere la marginea terenului de joc 
d) s ă  asigure cheltuielile eligibile, din regularnent, la valorile prev ă zute in HG nr. 
1447/2007 completate de Ghidul aprobat de Consiliul Judetean Ialomita pentru ac ţ iunile/ 
activit ăţ ile sportive. 

analizeze ş i s ă  dispun ă  diminuarea daca se impune a valorii contractului in cazul 
nerealiz ă rii prevederilor prezentului contract; 
g) 	in cazul in care beneficiarul nu indepline ş te indicatorii asumati prin anexa nr.3 la 
prezentul contract, autoritatea finantatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, 
precum ş í sistarea vir ă rii sau diminuarea sumei repartizate. 

CAP. 5 
Ră spunderea contractual ă  

ART.6 
1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunz ă toare a obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, partea in culp ă  ră spunde in conditiile prezentului contract ş i ale dispozitiilor 
legale in vigoare. 
2. Pentru nedepunerea la termenul convenit prin prezentul contract a documentelor 
prev ă zute la art. 4 lit. g, autoritatea finan ţ atoare va refuza decontarea cheltuielilor efectuate cu 
ocazia desfă sură rii ac ţ iunilor/activit ă tilor respective. 

ART. 7 
Forţ a maj ord.  exonereaz ă  de ră spundere partea care o invoc ă , in condi ţ iile legii. 

CAP. 6. 
Litigii 

ART. 8 
Diverge*le care pot ap ă rea intre p ărţi pe parcursul derul ă rii prezentului contract vor face 
obiectul unei concilieri pe cale arniabil ă .  in situa ţ ia in care aceasta nu s-a realizat in tennen de 
15 zile de la demararea acestora, partea nemultumit ă  se poate adresa instan ţ ei de judecată  
eompetente, in condi ţ iile legii. 

CAP. 7 
Dispozitii finale 

ART. 9 
Regimul de gestionare a sumelor alocate ş i controlul fmanciar se realizeaz ă  in condi ţ iile legii. 
Angajarea, lichidarea, ordonantarea ş i plata cheltuielilor efectuate in baza prezentului contract 
se fac potrivit norrnelor privind finantele publice. 

ART. 10 
Cuttea de Conturi poate exercita control financiar asupra derul ă rii activit ă tilor nonprofit 
fmantate din fonduri  pub lice.  

Art. 11 
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Prevederile contractului au putere deplin ă  pentru p ă rţ i ş i se constituie in norme Cu  caracter 
tehnic, financiar ş i administrativ. Prezentele prevederi contractuale se completeaz ă  cu cele din 
legislaţ ia in materie, inclusiv cu Ghidul aprobat prin hot ă ră rea Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a nr. 

ART. 12 
12.1.Modificarea cheltuielilor intre liniile bugetare stabilite prin Anexa nr.2 la contract Sc poate 

realiza prin notificare justificat ă , transmis ă  de beneficiar Tn limita a 10% din  valo  area  liniei din 
care se vireaz ă  banii  i  prin act adiţ ional pentru sume ce dep ăş esc aceast ă  limită , anterior 
realiz ă rii cheltuielilor. 

12.2.În  cazul in care se incheie act adiţ ional pentru renun ţ area/comasarea unor activit ăţ i cu. 
consecinţ a diminuă rii finanţă rii, contribu ţ ia beneficiarului se va menţ ine la procentul stabilit 

initial prin contract (minim 10%) Aprobarea so ł icită rii va fi condi ţ ionată  de posibilitatea 

atingerii obiectivlor proiectului justificat ă  de beneficiar. 

12.3.În  cazul in care beneficiarul realizeaz ă  cheltuieli peste suma stabilit ă  la linia bugetar ă  
specifică , respectivele cheltuieli reprezint ă  cheltuieli neeligibile ş i nu se iau in calcul la 
stabilirea cuantumului contribu ţ iei beneficiarului. 

12.4. Calendarul ac ţ iunilor poate fi modificat printr-o notificare a beneficiarului inso ţ ită  de 
justificarea modific ă rii  i  numai cu incadrarea in perioada maxim ă  pentru derularea proiectului. 

12.5.Modificarea sau completarea prezentului contract se face prin notificare/act adi ţ ional 

semnat de reprezentan ţ ii celor doted părţ i, respeetă ndu-se normele legale in vigoare, in 
condi ţ iile clauzelor 12.112.4. 

ART. 13 
Eventualele sume neutilizate vor fi returnate de beneficiar îri termen de maxim 
data 

 

zile de la 

  

     

ART. 14 
Prezentului contract i se vor ata ş a Anexele la Ghidul aprobat prin HC.Ir Ialomi ţ a nr. 	 
Anexele fac parte integrant ă  din prezentul contract. 

ART. 15 
Prezentul contract se incheie in trei exemplare originale, dintre care două  exemplare pentru 
autoritatea finan ţ atoare ş i un exemplar pentru Beneficiar. 

JUDETUL IALOMIŢ A 

Pre ş edintele 
Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a 

MARIAN PAVEL 

Reprezentant legal 
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Anexa nr. 11a contractul-cadru 

Structura sportiv ă 	  

Actiunile/Activit ă tile din cadrul proiectului/programului 

crt.  
Nr.

Denumirea 
actiunii/activit ă tii 

Locul de 
desfă surare 

Perioada 
actiunii 

Nr. de 
participanti 

Costul 
aetiunii 

/kite 
mentiuni 

Reprezentanti legali: 

(numele, prenumele, functia, sernn ă tura ş i stampila structurii sportive) 
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Anexa nr. 2  in eontractul-eadru 

Structura sportiv ă 	  

Bugetul aetiunii/activit ă tii din eadrul proiectului/pragramului 	  

crt. 
Nr.Actiunca/Activitatea/Categoriile de cheltuieli 

Valoarea 
total ă  

din care 

din 
fonduri 
publice 

din 
venituri 
proprii ale 
structurii 
sportive 

1 

Actiunea/Activitatea   	 , 
total   	, din care: 
ar 1 	  
br 1 	 
Exemplu: 
a) cazare: 10  Eersoane x 50 lei/zi x 5 zile = 2.500 lei 
Actiunea/Activitatea   	 , 
total    ., din care: 
a) 	  
b) 	  

TOTAL 

Al Categorii de cheltuieli. 

Reprezentanti legali: 

(numele, prenumele, functia, sernn ă tura §i 5tampila structurii sportive) 
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Anexa nr.3 la contractul-cadru 

Stractura sportiv ă 	  

Seopul, obiectivele ş i  indicator!! de evaluare ai proiectului/programului 

A. Scopul: 

B. Objective: 
Objectival general: 	  
Objective specifice: 	  

C. Indicator! 
Cl. Indicator{ de eficient ă  (denumire, imitate de m ă sură ): 
a) 	  
b) 	  

C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de mă sură ): 
a) 	  
b) 	  

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

Reprezentanti legali: 

(numele, pren-umele, funetia, semn ă tura ş i ş tampila structurii sportive) 
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