ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul ştefan cel Mare şi Sfânt` rir 69. cod. 700075. Iaşi
Tel.: 0232

HOTĂRÂREA nr. 66
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanţarea nerambursabilă din
bugetul Judeţului laşi a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul sportului

Consiliul Judeţean laşi,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 3062 din 20.01.2022 prezentat de către Preşedintele
Consiliului Judeţean laşi, în calitatea sa de iniţiator;
- Raportul de specialitate nr. 3063 din 20.01.2022 elaborat de Biroul Contractare
Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea Civilă, Organizaţii şi Fundaţii;

- Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentni activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministnilui Tineretului şi Sportului nr. 664/2018 privind

finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind fmanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor nomative, republicată;
- Anunţul nr. 3061/20.01.2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind

finanţarea nerambursabilă din bugetul Judeţului laşi a programelor, proiectelor şi
acţiunilor în domeniul sportului;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean laşi din data de

7 martie 2022;
- Votul exprimat de către consilierii judeţeni şi Preşedintele Consiliului Judeţean laşi

în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean laşi din data de 7 martie 2022 şi

consemnat ^m procesul -verbal al acesteia, respectiv 32 voturi "Pe#fr%";
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În temeiul art.182 coroborat cu 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare :

HOTARAŞTE
Art. 1. Se aprobă Ghidul solicitantului privind finanţarea nerambursabilă din
bugetul Judeţului laşi a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul sportului
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Ducerea la îndepliiiire a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean laşi cu atribuţii în
acest sens.
Art. 3. Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului laşi,
b) Biroului Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea Civilă,
Organizaţii şi Fundaţii din cadrul Consiliului Judeţean laşi,

c) Direcţiei Economice -Serviciul Financiar Contabil din cadml Consiliului
Judeţean laşi,
d) Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean laşi.

Art. 4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi
asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean laşi cu
atributii în acest sens.

Dată astăzi: 7 martie 2022

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămi
Vernică - Dăscălescu

1

HCJ laşi nr. 66/07.03.2022

Pa8e 2

/

Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr.

2022

GHIDUL SOLICITANTULUI
privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Judeţului laşi a
programelor, proiectelor şi acţiunilor ^m domeniu] sportului
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CUPRINS
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
1.1 Temeiul legal

1.2 Scop şi definiţii

1.3 Domeniul de aplicare
1.4 Principiile care stau la baza finanţării nerambursabile
1.5 Informare publică şi transparenţă decizională
1.6 Comunicări

CAPITOLUL 11 - PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANŢARII
2.1 Etapele procedurii
2.2 Condiţii de eligibilitate
2.3 Clarificări

2.4. Procedura de depunere a proiectelor sportive
2.5 Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive. Criterii de selecţie
2.6 Contestaţii

CAPITOLUL 111 -CONTRACTUL DE FINANŢARE
3 . 1 Încheierea contractului de finanţare

3 .2 Valoarea şi duata contractului de finanţare
3 .3 Derularea contractului de finanţare
3.4 Modificarea contractului de finanţare
3.5 Procedura de raportare şi control

CAPITOLUL IV -DISPOZIŢII FINALE
ANEXE
Anexal -Fomular de cerere de finanţare
Anexa 2 - Declaraţie de imparţialitate
Anexa 3 - Declaraţie pe propria răspundere
Anexa 4 -Declaraţie de imparţialitate pentru membrii comisiei de evaluare
Anexa 5 - Contract-cadm de finanţare nerambursabilă
Anexa 6 - Cheltuieli eligibile

Anexa 7 - Cerere de plată
Anexa 8 - Cerere de rambursare
Anexa 9 - Raport de activitate intemediar/final

CAPITOLUI, I - DISPOZIŢH GENERALE
Art. 1 Prezentul Ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii

pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentni
activităţi sportive nonprofit, de interes general, finanţare acordată de Consiliul Judeţean
laşi.

Art. 2 Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora pot fi fmanţate proiecte din
fonduri publice sunt structurate pe: „Promovarea sportului de performanţă" şi „Sportu]
pentru toţi", programe definite la nivel naţional, ale căror scop şi obiective sunt
reglementate prin Ordinul nr. 664/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
Beneficiarii direcţi - persoană juridică fără scop patrimonial înfiinţată în confomitate cu
prevederile legale. Benericiarii indirecţi -participanţii la activităţiile sportive.
1.1. Temeiul ]egal

Art. 3 Judeţul laşi - Consiliul Judeţean laşi finanţează din fonduri proprii, pe baza unui
contract de finanţare nerambursabilă proiecte, programe sportive anuale ale structurilor
sportive de drept public şi privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, a

programelor sportive promovate de persoane juridice fără scop patrimonial pe ramură de
sport afiliate la federaţiile sportive corespondente, în confomitate cu:
(1) Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
(2) Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;

(3) Hotărârea de Guvem nr. 884/2001 pentm aprobarea Regulamentului de punere în
aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

(4) Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
(5) Ordinul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din
fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările
ulterioare;

(6) Hotărârea Guvemului nr. 1447/2007 privind aprobarea Nomelor financiare pentru
activ itatea sportivă;
(7) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
(8) Ordonanţa Guvemului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, actualizată;
(9) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
(10) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;

(11)H.G. nr. 395/2016 penmi aprobarea Nomelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadm din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
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1.2. Scop şi definiţii

Art. 4 În întelesul prezentului Ghid, temenii şi expresiile de mai jos au umătoarea
semificaţie:
a) autoritate finanţatoare -Judeţul laşi -Consiliul Judeţean laşi;
b) solicitant - orice persoană juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de
proiect;

c) proiect sportiv - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor
obiective de perforinanţă sau care vizează sportul de masă, cu caracter sportiv. Categoriile
de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregatire sportivă,
competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive;

d) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între
Consiliul Judeţean laşi, în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar;
e) acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinatate,
realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane
calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la
competiţii sportive;

0 competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte
entităti competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea
rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obtinerea victoriei;

g) competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, confom regulamentului de
desfăşuare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;
i) competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă intemă care are
ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel
naţional;

2) competiţie sportivă internă de nive] ]oca], zona] sau interjudeţean - competiţie
sportivă intemă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea
unui câştigător la nivel local, zonal ori interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric
superior;
3) competiţie sportivă internă de nivel judeţean -competiţie sportivă intemă care are
ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui caştigător la nivel
judeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;
4) competiţie sportivă internă de nivel comuna], orăşenesc sau municipa] competiţie sportivă intemă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia,
desemnarea unui câştigător la nivel comunal, orăşenesc sau municipal;
h) competiţie sportivă internaţiona[ă - competiţie sportivă la care, confom
regulamentelor de desfăşurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive
din mai multe ţări;

i) aLte acţiuni sportive - acţimi care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele
decat competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în
străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte
reuniuni, întâlniri de lucm, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de
practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de
cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea;

j) structură sportivă - structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public sau
privat, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă, căruiai-a fost atribuit un număr
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de înregistrare în Registrul sportiv;
k) sezon competiţionaL - complex de acţiuni sportive însumate în cadrul unui program
sportiv, organizat de către o structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare
la sporturi individuale sau jocuri sportive, însemnând: acţiuni pregătitoare, cantonamente
de pregătire, competiţii sportive amicale şi oficiale, tumee de pregătire şi calificare, alte
acţiuni specifice de pregătire, promovare şi închidere a unui program sportiv

(festivitate/eveniment de premiere);
1) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în
uma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte,
m) perioada precompetiţională - perioada de pregătire a sezonului competiţional intem
şi intemaţional;

n) perioada competiţională - perioada în care Federaţia Română şi Federaţia
lntemaţională pe ramura de sport organizează competiţii;
o) che]tuie]i e]igibi]e - sunt considerate eligibile cheltuieli care reflectă costui necesare

şi rezonabile, sunt oportune şi justificate, sunt efectuate pe perioada de desfăşurare a
programului, sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanţare şi trebuie să
fie prevăzute în fomularul de buget, identificabile şi verificabile, sunt susţinute de acte şi
documentejustificative;
p) fonduri pubLice - sume alocate din bugetul Consiliului Judeţean laşi pentru
finanţarea proiectelor/programelor sportive, în condiţiile legii;

q) sport de performanţă - activitate de maximizare a capacităţii de perfomanţă şi
valorificare a acesteia în competiţii de mare anvergură, concretizată în recorduri şi
cucerirea de titlui, medalii şi locuri în clasamente oficiale.
r) sport de masă -cuprinde activităţi sportive pentm toate categoriile de cetăţeni: tineri,
bătrâni, familie, persoane cu handicap, practicat cu scopul de a crea un climat general
pozitiv, agreabil;
s) a]imentaţie de efort -tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de
nutrienţi în uma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în
competiţii;

t) susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau natuale cu efecte ergo sau profotrope
utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic,
curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a
efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise intocmită
de Agenţia Mondială Antidoping (WADA);

u) antrenor sau profesor care a selecţionat sau promovat - persoană calificată care se
ocupă de selecţia şi pregătirea de bază a sporturilor dintr-o ramură sportivă, asigurând
promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, asigurând
promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel
scăzut al aptitudinilor şi abilităţilor spor(ive spe înalta perfomanţă sportivă. Activitatea
acestora trebuie evidenţiată de cluburile sportive şi confimată de federaţia sportivă
naţională de specialitate;

v) persoml din cadrul federaţiilor -orice persoană care îndeplineşte o fimcţie oficială
în cadrul unei federaţii sportive, confirmată de organul abilitat.
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1.3. Domeniu de ap]icare
Art. 5 Prevederile prezentului Ghid se aplică pentm atribuirea oricărui contract de
finanţare nerambursabilă de la bugetul judeţului laşi, pentru activităţile din domeniul
sportiv cuprinse în programele sportive utilitate publică, respectiv programele " Sportul
de performanţă" şi "Sportu] pentru toţi", programe definite la nivel naţional, al căror
scop şi obiective sunt reglementate prin Ordinul nr. 664/2018 privind finanţarea din
fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 6 (1) Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoatre de profit
şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Potrivit dispoziţiilor prezentului Ghid nu se acordă finanţări nerambursabile

pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia
cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului.
(3) Pentru aceeaşi activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta din bugetul
judeţu^1ui laşi decât o singură finanţare nerambursabilă în decusul anului calendaristic în
curs. In cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic mai
mult de o finanţare nerambursabilă pentru activităţi diferite de la aceeaşi autoritate
finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice
alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare respective.

1.4. Principiile care stau [a baza fLnanţării nerambursabile
Art. 7 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare sunt:
a) libera concurenţă - asigurarea condiţiilor pentru ca oricare solicitant sa aibă dreptul
de a deveni beneficiar;
b) transparenţă -punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare
la aplicarea procedurii de finanţare;
c) tratamentu] ega] - respectiv apLicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de
selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare
d) neretroactivitatea - excluderea posibilităţii destinării fondurilor unei activităţi a cărei
executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
e) susţinerea debutului - încurajarea iniţiativelor structurilor sportive, recent
autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi sportive;
f) excluderea cumulului - în sensul ca o structură sportivă, pentm aceeaşi activitatea
desfăşurată, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare
nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an calendaristic;

g) anua]itatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului
calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului;
h) cofinanţarea, în sensul ca finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie a
beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finantării.
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15. Infoma].e pub]ică şi transparenţă decizională
AArt. 8 Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate finanţării
nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă,
contractele de finanţare nerambursabilă ^mcheiate de autoritatea finanţatoaie cu
bbeneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind fmanţările nerambursabile,
constituie informaţii de interes public potrivit prevederilor Legii nr. 544#001 privind
liberul acces la infomaţiile de interes public.
Art. 9 (1) Consiliul Judeţean laşi în calitate de autoritate finanţatoare are obligaţia de a
face următoarele anunţuri publice:
a) Publicarea ^m Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a a programului anual propriu
pentm acordarea de finanţări nerambursabile, ^m cel mult 30 de zile de la aprobarea
bugetului Judeţului laşi;
b) Publicarea anunţului privind sesiunea de selecţie ^m Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, pe site-ul Consiliului Judeţean laşi, precum şi în presa scrisă în două
cotidiene locale, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data limită

pentni depunerea ofertelor sportive; în cazul în care din motive de urgenţă, respectarea
temenului de 30 de zile ar cauza prejudicii autorităţii finanţatoare, aceasta are dreptul de
a accelera aplicarea procedurii de selecţie de proiecte prin reducerea numărului de zile,
dar nu mai puţin de 15 zile;
c) La finalul exerciţiului bugetar, Consiliul Judeţean laşi are obligaţia întocmirii unui

raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului
fiscal, care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractului.
Raportul va fi publicat îm Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a , precum şi pe siteul propriu al autorităţii finanţatoare.
(2) Consiliul Judeţean laşi are obligaţia să precizeze ^m anunţul de participare:
a) Termenul limită pentm dq)unerea/ transmiterea documentaţiei ^m vederea solicitării
finanţării, maxim 30 de zile de la data publicării anunţului de participare;
b) Indicarea sursei pentm obţinerea de infbrmaţii suplimentare şi de obţinerea

fomularelor -( www. icc.ro):
Adresa şi locul unde poate fi depusă documentaţia ^m vederea solicitării finanţării:
Cconsiliul Judeţean laşi, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69.

(3) În cazul îm care la o procedură de selecţie participă un singur solicitant, aceasta se va
repeta. Dacă în urrna reluării procedurii de selecţie un singur participant a depus solicitare
de finantare, Autoritatea Finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţane
nerambursabilă acestui a.

1.6. Comunicări
Art. 10 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare deteminate de aplicarea

prevederilor prezentului Ghid, se vor face sub formă de document scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii
la Consiliul Judeţean laşi, Bdul Ştefăn cel Mare şi Sfânt nr. 69.
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: CÂPITOLUL II -PROCEDURA DE SOLICITAB

\ FINANŢĂRII

2.1. Etapele procedurii
Art.11 (1) Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza
selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare
nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de
evaluare şi selecţie, cu respectarea principiilor prevăzute în prezentul Ghid.
Procedura de selecţie de proiecte, organizată de autoritatea finanţatoare va cuprinde

umătoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b) publicarea anunţului de participare;
c) depunerea propunerilor de proiecte;
d) evaluarea propunerilor de proiecte, care se face de către comisia de evaluare şi selecţie
a proiectelor sportive;
e) comunicarea rezultatelor;
f) soluţionarea contestaţiilor, care se face de către comisia de soluţionare a contestaţiilor;
g) aprobarea rezultatului final al selecţiei prin hotărâre a autorităţii finanţatoare;
h) încheierea contractelor de finanţare nerambusabilă;
i) publicarea anunţului de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă;

j) executarea contractului de finanţare nerambursabilă.
2.2. Condiţii de eligibilitate
Art.12 (1) Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice care trebuie îndeplinite de
către structurile sportive, respectiv de asociaţiile pe ramură de sport judeţene, în raport cu

prevederile Ordinului nr. 664/2018, sunt umătoarele:
a) să fie structură sportivă recunoscută în condiţiile legii având sediul pe raza judeţului
laşi.

b) să facă, dacă este cazul, dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de
specialitate/asociaţia judeţeană de profil, prin act emis de acesta (mai puţin în cazul
asociaţiilor care promovează strict proiecte pentru susţinerea sportului de masă/pentm
toţi);

c) să depună cererea de finanţare completă în temenul stabilit de Consiliul Judeţean laşi;
d) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de
finanţare;
e) să nu fimizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
f) să nu se afle în situaţia de nerespectarea dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum şi a legi;

g) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a
proiectului;
i) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să se afle deja în
stare de dizolvare sau de lichidare în confomitate cu prevederile legale în vigoare;
j) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi
contribuţii către asigurările sociale de stat;
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(2) Consiliul Judeţean laşi are drptul de a nu pemite par[iciparea la selecţia de proiecte
solicitanţilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contractele de finanţare
anterioare.

2.3 Clarificări
Art. 13 (1) Orice persoana juridică de drept public sau privat fără scop patrimonial
care doreşte să participe la procedura de selecţie în vederea accesării de fonduri
nerambursabile, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate din prezentul Ghid, are dreptul
de a solicita şi de a primi clarificări din partea autorităţii finananţatoare.

(2) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de
clarificări primită cu cel putin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea
propunerilor de proiect.
(3) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de
clarificări cu cel putin 4 zile înainte de data limită pentm depunerea propunerilor de
proiect.

2.4. Procedura de depunere a proiectelor spotive
Art.14 (1) Pentru a participa la selecţia de propuneri de proiecte, solicitanţii trebuie să
depună, în temenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare,
documentaţia de solicitare a finantării. Documentaţia va fi întocmită în limba română.

(2) Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al
conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de
către o persoană împutemicită legal de acesta.

(2) Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei şi va rămâne fem pe toată
durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă;
(3) Cererea de finanţare, împreună cu toate anexele, trebuie completată lizibil,
integral. Lipsa unor infomaţii solicitate în Cererea de finanţare poate atrage dupa sine
depunctarea sau chiar eliminarea proiectului de către evaluatori. Se vor fiimiza explicit
detalii suficiente pentru a asigura claritatea solicitării.

(4) Toate documentele depuse şi în copie vor fi certificate cu menţiunea "confom cu
originalul" şi asumate, prin semnatură, de reprezentantul legal al solicitantului.
Documentele trebuie completate integral în limba română, numerotare, semnate de
către reprezentantul legal al solicltantului şi opisate.
(5) Dosarul propunerii de proiect se va depune într-un singur exemplar, în plic închis, la
care se anexează scrisoarea de înaintare, la registratura autorităţii finantatoare, respectiv,
Bdul ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, Iaşi, în termenul stabilit de către autoritatea
finanţatoare prin anunţul de participare.

(6) Plicurile depuse după temenul limită vor fi înregistrate cu consemnarea datei şi a orei
primirii, după care vor fi retumate expeditorului, prin poştă, nedeschise. Nu vor fi
înregistrate şi nu vor fi luate în considerare propunerile de proiect transmise prin fax sau
e-mail, în plicuri deschise sau care nu sunt prezentate în conformitate cu prevederile
prezentului Ghid.

(7) Dosarul propunerii de proiect trebuie să conţină următoarele documente:
a) documente care sa dovedească înfiinţarea şi ftincţionarea legală a solicitantului: actul
constitutiv, statutul, hotărâre judecatorească, acte adiţionale, copie a rezoluţiei, legii,
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decretului sau deciziei cu privire la înfiinţarea organizaţiei respective sau contractul
de asociere al organizaţiei solicitantului şi al fiecărei organizatii partenere (după caz),
certificat de identitate sportivă faţă-verso din care să reiasă disciplina/disciplinele
incluse în activitatea structurii nominalizate, sau dovada depunerii
Cererii de
înregistrare în Registrul Sportiv -copie ''con/om cc/ orj.g;.#c}/c//",.
b) dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe
ramură de sport judeţeană, după caz -copie "con/orm c% ori.gi.#cr/%/'',.
c) actele doveditoare ale sediului solicitantului şi actele adiţionale, după caz, din care
rezultă că acesta este situat pe raza administrativă a judeţului laşi - copie "co#/orm czi
originalul";
d) Cererea de finanţare, conform Anexei, completată integral, semnată, în original;
e) Raportul de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare;
f) Declaraţie de impaftialitate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes
general, cu modificlirile şi completările ulterioare semnată, în original;
g) Deciaraţie pe propria răspundere confom Ordinului 664/2018 privind finanţarea din
fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificarile ulterioare (Anexa),
semnata, în original;
h) Curriculum Vitae al managerului de proiect în care să fie evidenţiate experienţa în
domeniul derularii de proiecte sportive, calificari relevante în domeniu, precum şi
experienţa sportiva, dacă este cazul;
i) Curriculum Vitae al responsabilului financiar de proiect;
m) Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentatului legal al beneficiarului privind
asigurarea contribuţiei în cuantum de minim 10% din valoarea tota]ă a proiectu]ui.
Aceasta trebuie asigurată în totalitate până la momentul solicitării ultimei tranei,.

J;)"â,?„o;,d# asociere/Parteneriat al Solicitantului, daca este Cazul, în Copie „Co"/Orm C"

k) Certificatul de atestare riscală din care să rezulte că solicitantul nu are datorii
]a bugetu] consolidat a] statu]ui, emis de unitatea administrativ - teritoria] în care
are sediu] asociatia/f undaţia -în origina] precum şi Certif]catu] de atestare fisca]ă
privind impozite]e şi taxele ]oca]e, din care să rezu]te că solicitantu[ nu are
datorii ]a bugetu] Loca], emis de unitatea administrativ - teritoria]ă în care are
sediu] asociaţia/fundaţia - în original. Aceste documente vor fi depuse în

termen de maximum 24 de ore de ]a expirarea perioadei de contestaţie.
2.5. Comisia de eva]uare şi se]ecţie a proiecte]or sportive. Criterii de se]ecţie
Art. 15 Selecţia proiectelor sportive se realizează de către Comisia de evaluare şi selecţie
a proiectelor spotive, constitută la nivelul Autorităţii Finanţatoare.

Art. 16 (1) Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive va fi alcătuită 4 membri
titulari din rândul consilierilor judeţeni, desemnaţi prin Hotărâre de Consiliu Judeţean

laşi, 3 membri titulari fimcţionari din cadrul aparatului de specialitate şi un membru de
rezervă din cadrul aparatului de specialitate desemnaţi prin Dispoziţie a Preşedintelui
Consiliului Judeţean laşi. Comisia este legal întrunită în prezenţa a cel puţin jumătate plus

unu din membrii săi.
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(2) Membrii comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive au dreptul de a analiza
şi evalua documentele depuse de solicitanţi, în şedinte comune, însă orice decizie a
comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive trebuie să întrunească votul a cel
puţin 2/3 dintre membrii săi. Comisia de evaluare şi selectie a proiectelor sportive are
obligaţia să ^mtocmească înscrisnri prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul

procesului de evaluare.
(3) Membrii comisiei de evaluare/ comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor completa
grile de evaluare individuale. În cazul în care comisia nu ajunge la un acord comun,
decizia finală se adoptă cu votul a 2/3 dintre membrii săi.
(4) Membrii comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive care nu sunt de
acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris,
ataşând, în acest sens, nota de evaluare individuală la raportul comisiei de evaluare şi
selecţie a proiectelor sportive.
(5) Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive are obligaţia de a stabili
care sunt clarificările şi completările necesare pentru evaluarea fiecărui proiect, în
termen de 3 zile. Termenul de răspuns la solicitările de clarificări este de 3 zile.
Comunicarea transmisă în acest sens către solicitantul de finanţare trebuie să fie
clară, precisă, să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă
solicitarea comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive şi să nu modifice sub

nici o fomă propunerea de proiect.
(6) În cazul în care solicitantul de finanţare nu transmite, în perioada precizată de
comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive, clarificările/răspunsurile
solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de solicitantul de finanţare nu
sunt concludente, proiectul va fi considerat neconfom.
(7) În cazul în care solicitantul de finanţare modifică prin răspunsurile pe care le
prezintă comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive conţinutul propunerii de
proiect, propunea sa de proiect va fi considerată neconformă.
(8) Fără a putea depăşi 30 zile, durata activităţii Comisiei este dată de: volumul
documentelor, numărul solicitărilor de finanţare depuse în cadrul unei sesiuni de
selecţie, numărul solicitărilor de clarificări, precum şi orice alte evenimente de natură

a întârzia procedua de evaluare.
Art.17 Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive are umătoarele atribuţii:
(1) Verifică dacă au fost depuse toate documentele necesare şi dacă sunt respectate
condiţiile de eligibilitate a proiectelor;

(2) Asigură respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare
nerambursabilă;
(3) Verifică dacă solicitanţii au depus Declaraţia pe proprie răspundere privind
asiguarea cofinanţării proiectelor conform prevederilor legale;

(4) Verifică, analizează şi notează proiectele sportive în conformitate cu grila de
acordare a punctajelor;
(5) Stabileşte ierarhia proiectelor, pe baza punctajului obţinut;

(6) Stabileşte cuantumul şi categoriile de cheltuieli pentru care se va acorda finanţarea

nerambusabilă;
(7) Întocmeşte Raportul Final de evaluare şi selecţie care va fi publicat pe site-ul
Consiliului Judetean laşi, www.icc.ro;
10
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(8) Asigură respectarea tuturor cerinţelor prevăzute de legislaţie şi de prezentul ghid.

(9) Fiecare membru al Comisiilor menţionate mai sus va completa o Declaraţie de
imparţialitate (Anexa 2).
Art.18 (1) Analiza, evaluarea şi selecţia proiectelor sportive se face în două
etape:
Etapa 1. Se verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate a solicitanţilor şi a confomităţii
administrative a propunerilor de proiect. Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor are
dreptul de a solicita completarea documentaţiei depuse de solicitant. Nerespectarea
temenului de răspuns, respectiv 3 zile de la data transmiterii solicitării, duce la
descalificarea solicitantului.

(2) Etapa a doua: Se analizează şi evaluează propunerile de proiect în baza grilelor de
evaluare.

a) Grila de acordare a punctajelor perttru proiectele sportive din cadrul programului
SPORTUL DE PERFORMANŢĂ este următoarea:

Puncta'

Criterii de evaluure

Max. 10 punae

1. Relevanta -capacilutea proiectului de a raspunde unuia sau mai
multor obiective specif iic din cadrul prog.ramului spoRTUL DE

PERFORmNTA
1 . 1 Activitaţile propuse prin proiect vizeaza 1 -2 obiective specifice

5 puncte

1.2 Activitatile propuse prin proiect vizeaza 3 sau mai multe obiective

10 puncle

specifiiice

2. Anvergura proiectului, încadrarea pe nivele de importanţă şi
relevanta sa

MaLx: 5 puncte

2.1 Local

1 punct

2.2 Zonal
2.3Judetean
2.4 Naţional
2.5 Intemaţional

2 puncte
3 puncte
4 l)uncte
5 puncte
Max. 5 puncte
3 puncte
2 puncte

3. Structura i)articipantllor i}e cateporii de vârstă
3.1 Copii iunior

3.2 Seniori

4. Coniribuţia solicîtantului de cof inanţare, din surse f iinanciare

Mo" 20 puncte

L'roprii
4.1

210%

5 puncte

4.2

> 15%

1 0 puncte

4.3
4.4

> 20%
> 25%

1 5 puncte

20 puncte

M" 10 puncte

5. Încadrorea proiectului pe ramură de sport
5.1 0limpic

10 puncte

5 puncte

5.2 Neolimpic

6. Experienta manaEerială şi cai)acitatea de implementare

MQLx: 5 i)uncte

6.1 Experienţa în managementul de proiecte (experienţa solicitantului

5 puncte

şi/sau a parţenerilor, experienţa coordonatorului şi a echipei de
rtNSî1.1'`:1.j`trţE.rLAr`î1AŞ1
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proiect conf iorm CV-urilor)
7. Bugetul

MQ" 30 depuncte

7.1
Bugetul este detaliat, raportul cheltuieli estimate-rezultaie
aşteptate este realist şi ^m concordanţă cu actîvităţile planifiicate
7 .2 Cheltuielile propuse au f;ost corect încadrate în categoria celor
eligibile sau neeligibile şi reflectă în mod real raportul valoare-cost

1 5 puncte
1 5 puncte

Max.15 puncle

8. Gradul de vizibilitate al proiectului şi capacilalea sa de a
consolida imaginea iudetului laşi

5 puncte

8.1 Contribuţia adusă de sportivii ieşeni în ierarhiile stabilite la nivel
judeţean în competiţiile anterioare
8.2 Contribuţia adusă de sportivii ieşeni în ierarhiile stabilite la nivel
naţional în competiţiile anterioare
8.3 8.1 Contribuţia adusă de sportivii ieşeni în ierarhiile stabilite la
rivel intemaţional în competiţiile anlerioare

1 0 puncte
1 5 puncte

Total

100 de r)uncte

b) Grila de acordare a punctajelor pentru proiectele sportive din cadrul programului
SPOR;TUL SPOR:TUL PENTRU TOŢl este următoarea:
Criterli de evaLuare pentTu proiectele sportii7e din cadTm progromului
Punctaj
SPOHTUI. PENTHU TOTI
1. Localttatea/localliăţile unde urmeam să se desfiăşoare actlvtiăţile Max. 10 punae
din proiect
1.1 ENenimentele se desf ăaşoară numai în mediul urban
2 puncte
1.2 Evenimentele se desfăaşoară mediul rural şi/sau mic urban
1.3 ENenimentele se desfăşoară în mai multe localităţi din mediul
rural şi/sau mic urban
2. Anvergura proieclului, încadrarea pe nivele de importanţă şi
relevanta sa

7 puncte
1 0 puncte

Max.10 puncle

2.1 Local

5 punct
7 puncte
9 puncte
1 0 puncte
Max. 10 Duncte
4 puncte
2 puncte
2 puncte
2 puncte
Max. 15 puncte

2.2 Judetean
2.3Naţional

2.4 Intemaţional

3. Structura particii)antilor i)e categorii de vârstă
3.1 Copii Şi tineri de vârsta preşcolară Şi Şcolară (4 -18 ani)
3.2 Adulţi peste ls ani
3.3 Adulţi peste 35 de ani

3.4 Adulţi peste 55 de ani

4. Categoria benericiarilor include şi persoane cu oportunităţi
reduse Şi cu dizabilităti
4.1 Categoria beneficiarilor include Şi persoane cu oportunităti reduse
4.2 Categoria beneficiarilor include şi persoane cu dizabilităţi
4.3 Categoria beneficiarilor include Şi persoane cu oportunităţi reduse

5 puncte
1 0 puncte
1 5 puncte

12r
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şi personae cu dizabiLităţi

4. Contribuţia soliciiantului de cof iinanţare, din surse f inanciare
proprii
4.1

210%

4.2

> 15%

4.3
4.4

> 20%
> 25%

MOLx 20 puncte

5 puncte
1 0 puncte
1 5 puncte

20 puncte

5. Experierita managerială şi cai)actlorlea de implementare

MOLx: S puncte

6.1 Solicitantul dovedeşte fiaptul că a implementat cu succes cel puţin
un proiect cu finanţarenerambursabilă
6.2 Solicitantul dovedeşte f;aptul că a implementat cu succes mai mult
de un proiect cu fiinanţarenerambursabilă
7. Bu8etul
7.1 Bugetul este complet şi corelat cu activităţile propuse, cu resursele

material implicate în realizarea proiectului, toate categoriile de
cheltuieli sunt justifiicate şi detaliate, raportul cheltuieli estimaterezultate aşteptate este realist
7 . 2 Cheltuielile propuse au f;ast corect încadrate în categoria celor
eligibile sau neeligibile şi reflectă în mod real raportul valoare-cost
Total

3 puncte
5 puncte

Mc" 30 deI,uncte
I 5 pmcte

1 5 puncte

100 de punc€e

c) Fiecare proiect sportiv va fi analizat de toţi membrii comisiei de evaluare şi selecţie şi

notat confom grilei de acordare a punctajelor pentru proiectele sportive din prezentul
8hid.

d) La evaluarea proiectelor nu sunt acceptate diferenţe mai mari de 10 puncte între
membrii Comisiei de evaluare şi selecţionare constituită în acest scop.
e) Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul trebuie să întrunească un punctaj
total de minim de 60 de puncte la criteriile de evaluare.
f) Proiectele vor fi selecţionate în vederea finanţării în ordinea clasamentului rezultat ca
urmare a evaluării, în limita sumelor disponibile. Clasamentul se realizează în ordinea
descrescătoare a punctajelor.

g) În cazul în care există mai multe proiecte cu punctaj egal, vor avea prioritate pentm
finanţare proiectele pentm care este mai mare cuantumul contribuţiei proprii a
solicitantului de finanţare.
h) Solicitantii vor fi infomaţi în scris de către autoritatea finanţatoare despre decizia sa în
legatură cu cererea lor de finaţare.
i) Decizia de respingere a unei propuneri de proiect va avea la bază unul din umătoarele
motive:
- Documentaţia a fost depusă după temenul limită precizat în anunţul de participare;
- Documentaţia de calificare este incompletă sau nu este confomă condiţiilor impuse
şi în uma solicitărilor de clarificări ale comisiei de evaluare nu s-au depus
completări;
- Solicitantul sau unul din parteneri este neeligibil; Proiectul este neeligibil;

- Proiectul nu întruneşte minim 60 puncte.
J'',-)F-l'_l_i,_.
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Art. 19 În vederea soluţionării eventualelor contestaţii depuse de candidaţi, la nivelul
autorităţii finantaţoare se înfiinţează o Comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită

prin Hotărâre a Consiliului Judeţean laşi precum şi prin Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean laşi.
Art.20 (1) Rezultatul sesiunii de evaluare şi selecţie a proiectelor poate fi contestat de
către solicitanţii ale căror cereri au fost respinse. Contestaţia se depune în fomă scrisă, la
Registratua Consiliului Judeţean laşi, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea
scrisorii de infomare trimisă de autoritatea finanţatoare. În temen de 5 zile lucrătoare de
la expirarea temenului de depunere, contestaţiile sunt analizate şi soluţionate de către
comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi alcătuită 4 membri titulari din rândul
consilierilor judeţeni, desemnaţi prin Hotărâre de Consiliu Judeţean laşi, 3 membri titulari
fimcţionari din cadrul aparatului de specialitate şi un membru de rezervă din cadrul
aparatului de specialitate desemnaţi prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean
laşi. Comisia este legal întrunită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii săi.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are umatoarele atribuţii :
- soluţionează contestaţiile care se referă doar la proiectul contestatarului prin verificarea

tuturor documentelor depuse în temenul stabilit prin prezentul ghid, eventual prin
recalcularea punctajelor obţinute, dacă este cazul ;
- transmite secretariatului tehnic rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate
deponenţilor de proiect;

(4)Contestaţiile vor fi soluţionate în temen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării
temenului de depunere a contestaţiilor.

(5) Contestaţia se fomulează în scris şi va conţine umatoarele:
- datele de identificare ale contestatarului;
-numărul de înregistrare al cererii de finanţare şi titlul proiectului ;
-obiectul contestaţiei;
-motivarea contestaţiei;
- semnatura contestatarului sau a imputemicitului acestuia.

(6)Rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor
proiectelor se publică pe site-ul Consiliului Judeţean
(7) Soluţia comisiei de contestaţie se comunică
oficială, în temien de maxim 3 zile lucrătoare de

şi rezultatele finale ale selecţiei
laşi.
contestatomlui în scris, prin adresă
la data întocmirii procesului-verbal al

şedinţei comisiei.

(8) Soluţia data de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivă, inclusiv

modificarea clasamentului/punctajelor şi nu mai poate fi înaintată o nouă contestaţie
autorităţii finanţatoare de către acelaşi solicitant în aceeaşi speţă.

cAplTOLUL m. coNTRACTUL DE FmANŢARE
3.1. Încheierea contractului de r]nanţare
Art.2l (1) Contractul de finanţare se încheie pe baza propunerii de proiect, aşa cum a fost
ea înaintată spre analiză şi evaluare Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor.
(2)Contractul se încheie între Judeţul laşi - Consiliul Judeţean laşi şi solicitantul

selecţionat, confom Anexei 5 - Contractul de finanţare nerambusabilă - la prezentul
•J'',:)FŢ!l-(i...,
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Ghid, în temende maxim 15 de zile de la data comunicării către beneficiar a rezultatului
sesiunii de selecţie.

.(3Î)n::L?i:;Leeca°:::::i::îiiuidecătreautoritateafimţatoffecuprivirelafaptulcăafost
selectat pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă;
- Fumizarea de către solicitant a unui cont bancar necesar implementării proiectului.
- Semnarea contractului de finanţare nerambursabililă cu anexele aferente.

(5) Contractul de finanţare va fi încheiat în două (2) exemplare egal valabile juridic, un
exemplar, semnat, pentm fiecare parte.

3.2 Valoarea şi durata Contractului de finanţare
Art. 22 Valoarea contractului de finanţare este valoarea finanţării alocate (de maxim
90%) plus contribuţia beneficiarului, în cuantum de minim 10 % din valoarea totală
eligibilă a proiectului.

Art. 23 Duata Contractului de finanţare este de la data semnării contractului, cuprinde
perioada de implementare efectivă a activităţilor proiectului Şi pâna la efectuare plăţii
ultimei tranşe de către autoritatea finanţatoare, dar nu mai târziu de 15 decembrie a anului
în curs.

3.3 Derularea Contractu]ui de finanţare
Art. 24 Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui contract de finanţare
nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate
în perioada executării contractului.
Art. 25 Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în Anexa nr. 6 la prezentul Ghid.
Art. 26 Autoritatea finanţatoare va stabili, prin contractul de finanţare nerambursabilă ca

plăţile către beneficiar să se facă în maxim 3 tranşe, astfel: prima tranşă pe baza unei
cereri de plată sau unei cereri de rambusare, a doua tranşă pe baza unei cereri de plată
sau unei cereri de rambursare, ultima tranşă în regim de decontare (cerere de rambursare).
Art. 27 Cu excepţia primei tranşe (doar în cazul în care beneficiarul optează pentru

plata acesteia în avans, prin Cerere de plată - Anexa nr. 7) umătoarele două tranşe
vor fi ptătite numai după prezentarea raportului intemediar şi a documentelor justificative
aferente cheltuielilor efectuate din tranşa anterioară cu respectarea bugetului anexat la
contractul de finanţare.
Art. 28 Prima tranşă va fi de 50% din valoarea finanţării totale acordate confom
contractului de finanţare, cea de-a doua tranşă va fi de 40% din valoarea finanţării
nerambursabile iar ultima tranşă (în regim de decontare) de minimum 10% din valoarea
totală a finanţării nerambursabile, va fi virată beneficiarului, confom mecanismului de
rambusare, în temen de maxim 30 de zile de la depunerea raportului final, dar nu mai
târziu de 15 decembrie a anului în curs.
Art. 29 La momentul depunerii cererii de plată pentru tranşa a doua, respectiv 40% din
valoare finamţării nerambursabile, Beneficiarul va face dovada asigurării a 50% din
contribuţia proprie. La momentul depunerii cererii de rambursare pentru ultima tranşă
Beneficiarul va face dovada asigurării în integralitate a cofinanţării.
Art. 30 Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a solicita completări la raportul
final în scopul completării documentaţiei şi validării raportului final de activitate.
15r------J'„,,F,T\-'l, '. `
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Art. 31 Beneficianil este obligat să reflecte corect şi la zi, în evidenţele sale contabile,
toate operaţiunile economico - financiare ale proiectului şi să le prezinte Autorităţii
Finanţatoare, ori de câte ori îi sunt solicitate şi să depună, la Raportul final de activitate,
Balanţa şi Registrul jumal.
Art. 32 Autoritatea contractantă poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau

parţial, plata, fară rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către beneficiar a
oricăreia dintre obligaţiile sale contractuale şi să procedeze la verificarea întregii
documentaţii privind derularea proiectului finanţat şi utilizarea finanţării.
Art. 33 Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul
achiziţionează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii,
procedura de achiziţie este cea prevazută de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
şi H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Nomelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadni din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 34 Contractele de finanţare nerambursabilă vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii,
calitatea Curţii de Conturi a României de a exercita controlul financiar asupra derulării
activităţi i nonprofit finanţate.

3.4 Modificarea contractului de rinanţare nerambursabi]ă
Art. 35 În cazul în care, după data semnării contractului, apar schimbări care nu
afectează implementarea proiectului, respectiv (înlocuirea membrilor echipei de
implementare, schimbarea adresei, schimbarea numărului de cont bancar, amânarea
concursului/competiţiei sau a unei activităţi din cadrul proiectului din motive
neimputabile beneficiarului, s.a) contractul de finanţare va fi modificat prin act
adiţional, cu acordul ambelor părţi, cu justificarea detaliată a motivelor pentru care se
impune schimbarea.

3.5 Procedura de rapoimre şi control
Art. 36 (1) Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit rimnţare
nerambursabi]i]ă au ob]igaţia să prezinte autorităţii finanţatoare următoare]e

raportări:
a) Raportările intemediare în cazul cererilor de plată vor fi depuse la autoritatea
finanţatoare împreună cu dovada efectuării plaţilor;
b) Până la de data de 25 noiembrie a anului în curs beneficiarul are obligaţia de a
întocmi şi depune raportul final de activitate la sediul autorităţii finanţatoare care trebuie
să fie însoţit de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate (în copie, purtând
menţiunea "confom cu originalul", semnate de reprezentantul benficiarului sau de
persoana împutemicită de către acesta) şi dosar de imagine, conţinând tipăriturile
proiectului/acţiunii, articole apărute în presă, spoturi publicitare, fotografii pe CD,
exemplare/mostre ale materialelor realizate sau dovezi ale realizării distribuirii acestora,
dosar de presă pentru campanii de promovare, etc. Este obligatoriu să se menţioneze în
toate materialele de promovare "Proiect finanţat din bugetul Judeţului laşi - Consiliul
Judeţean laşi ", împreună cu sigla Consiliului Judeţean laşi.
c) Decontul financiar final se va realiza doar în momentul în care documentaţia este
completă.
6
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d) În cazul în care se constată nerespectarea unor prevederi din prezentul Ghid sau
nerealizarea unor activităţi ori a indicatorilor prevazuţi, autoritatea finanţatoarc poate
decide o penalizare pentru beneficiarul finanţării, prin diminuarea cu maxim 10% din
suma înaintată spre decontare. Decizia va fi comunicată beneficiarului printr-o adresă,
în scris, până la realizarea decontului final.

(2)Raportările intemediare/finale vor fi întocmite în confomitatc cu Anexa 9 la

?3r;Z;n:U±:Î]:ioiecteior/programeior pentm care nu s-au depus rapoartele finale în
temenul stabilit prin contract, autoritatea finanţatoare va proceda la recuperarea
sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 37 Mecanismul cererilor de plată/rambursare:

(1) Cu excepţia primei cereri de plată (doar în cazul în care benericiarul optează
pentru p]ata acesteia în avans, prin Cerere de p]ată - Anexa nr. 7) celelalte se vor
depune împreună cu documentele justificative aferente cheltuielilor realizate.
(2)Cererea de plată trebuie să fie însoţită de copii după umătoarele documente
justificative:

a) pentru achiziţiomrea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor se vor depune în copie cu
menţiunea "conform cu originalul" documentele care fac dovada respectării procedurii
prevăzute în legislaţia românească privind achiziţiile publice, respectiv:
• copie a dosamlui de achiziţie (dosarul de achiziţie trebuie să conţină şi dovada

prospectării pieţei, respectiv prezentarea ofertelor, în confomitate cu plafoanele
stabilite de prevederile art. 43

din H.G. 395/2016 pen/rc/ c7probcrrec7 jvorme/or

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.,
- factura fiscală;
- dovada plăţii (ordin de plată, extras de cont, bon fiscal sau chitanţă)
- notă de recepţie şi bon de consum, în cazul bunurilor;
- contract prestări servicii şi proces verbal de recepţie a serviciilor în cazul prestărilor
de servicii.

b) pentru decontarea cheltuielilor de închiriere a unor bunuri, spaţii etc., conform
art. 22, alin. (1 ) lit. a), din Hotărârea Guvemului nr.1447/2007:

• contract de închiriere;
- factura fiscală;
• dovada plăţii (ordin de plată, extras de cont, bon fiscal sau chitanţă).

c) pentru decontarea che[tuie]ilor privind cazarea, conform prevederi]or ar. 12 din
H.G. 1447/2007:
- factură fiscală (detaliată nr. de persoane x nr. de zile x valoarea/zi/persoară =

valoare totală), semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare;
- lista persoanelor cazate (nume, prenume, calitatea în proiect, perioada cazării,
numărul nopţilor de cazare) semnată de persoanele cazate precum şi de reprezentantul
legal al beneficiarului proiectului;
- dovada efectuării plăţii (ordin de plată, extras de cont, bon fiscal sau chitanţă).

d) pentru decontarea cheltuielilor privind transportul participanţilor la acţiunile
sportive organizate în cadrul se vor prezenta:
- bilete de transport (tren, avion, etc.) însoţite de dispoziţie de plată casierie/ extras
de cont din care să rezulte achitarea sumelor de către beneficiarul proiectului;
- factură fiscală însoţită de: bonuri fiscale/ chitanţe fiscale/ordin de plată şi foaie de
17
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parcurs, contract de închiriere a mij loacelor de transport (dacă este cazul);
- lista persoanelor care au beneficiat de contravaloarea cheltuielilor de transport

(nume, prenume, calitatea în proiect) semnată de persoanele care au beneficiat de
servicii precum şi de reprezentantul legal al beneficiarului proiectului;
- în cazul deplasării cu mijloacele de transport personale: bonui fiscale carbuant
conţinând codul de identificare fiscală al beneficiarului cu dată anterioară apropiată
deplasării sau din perioada deplasării, ordin de deplasare semnat de reprezentantul legal
al beneficiarului proiectului, foaie de parcurs semnată atât de Beneficiar cât şi la
destinaţia deplasării. Suma decontată va fi contravaloarea a 7,5 litri/ suta de km.
e) pentru decontarea cheltuielilor de masă, confomi prevederilor H.G. 1447/2007:
- factură fiscală;
- pontaj cu sportivii care au beneficiat de masă semnat de reprezentantul legal al

structurii sportive, lista persoanelor care au beneficiat de servicii de masă (nume,

prenume, calitatea în proiect, perioada) semnată de persoanele care au beneficiat de
servicii precum şi de reprezentantul legal al beneficiarului proiectului;
-dovada plăţii: ordin de plată, extras de cont, bon fiscal su chitanţă.

f) pentru decontarea cheltuie]ilor pentru materiale consumabile, confom art. 22,
alin. (1), lit. d) şi a cheltuielilor pentru materiale de promovare confom art. 23, alin. (2)
din Hotărârea Guvemului nr. 1447/2007:
- factura fiscală detaliată sau însoţită de anexă, fiind menţionate toate produsele

achiziţionate (cantitate, preţ unitar şi valoare) semnată de către fiimizor ;
- nota de recepţie şi bon de consum;
- dovada plăţii (ordin de plată, extras de cont, bon fiscal sau chitanţă).

g) pentru decontarea cheltuielilor privind asistenţa medicală şi asigurarea
serviciilor medica]e (ambulanţă), confom art.17, alin. (4) şi art. 22 alin. (1) lit. c) din
Hotărârea Guvemului nr. 1447/2007:
- stat de plată (medici şi/sau asistenţi medicali) care să cuprindă numele şi prenumele

persoanelor, suma acordată, semnătura persoanelor in cazul plaţii in numerar sau
dovada virării sumelor în conturile personale;
- factura fiscală detaliată sau însoţită de anexă, fiind menţionate acţiunile sportive
conform Calendarului competiţional şi contract prestări servicii;
- dovada plăţii (ordin de plată, bon fiscal sau chitanţă).

h) pentru decontarea che]tuie]i]or privind acordarea de materia]e şi echipamente
sportive, confom art.19 din Hotărârea Guvemului nr.1447/2007:
- factura fiscală detaliată sau însoţită de anexă, fiind menţionate toate materialele şi

echipamentele sportive achiziţionate (cantitate, preţ unitar şi valoare) semnată de către
ftlmizor;
- nota de recepţie, bon de consum, tabel cu persoanele care au beneficiat de
materialele şi echipamentele sportive;
- dovada plăţii (ordin de plată, bon fiscal sau chitanţă).

i) pentru decontarea cheltuielilor privind acordarea de vitamine şi susţinătoare de
efort, medicamente, materia]e sanitare, unguente şi produse pentru masaj uti]izate
în procesul de refacere şi recuperare - confom art. 20, alin. (2) din Hotărârea
Guvemului nr. 1447/2007:
- factura fiscală detaliată sau însoţită de anexă, fiind menţionate toate produsele

(cantitate, preţ unitar şi valoare) semnată de către fiimizor;
- dovada plăţii (ordin de plată, bon fiscal sau chitanţă);
8
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- lista

persoanelor care au beneficiat de produsele medicale (nume, prenume,

calitatea în proiect), semnată de reprezentantul legal al asociaţiei/organizaţiei/clubului;

j) pentru decontarea cheltuielilor privind asigurarea ordinii publice şi respectarea
normelor de pază şi protecţie contra incendiilor la locul de desraşurare a acţiunilor
sportive conform art. 22 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvemului nr. 1447/2007:
• factura fiscală;
- dovada plăţii (ordin de plată, extras de cont, bon fiscal sau chitanţă);
- contract şi proces verbal de recepţie a serviciilor.

k) pentru decontarea cheltuielilor privind asigurările pentru accidente ale
persoanelor confomi art.18, din Hotărârea Guvemului nr. 1447/2007:
- poliţa de asigurare;
- dovada plăţii (ordin de plată, extras de cont, bon fiscal sau chitanţă);
- copii legitimaţii sportivi vizate anual.

1) pentru decontarea cheltuielilor privind taxe de înscriere şi sau de participare la
acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de
organizatori confom art. 22, alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvemului nr.1447/2007:
- factura fiscală;
- dovada plăţii (ordin de plată, extras de cont, bon fiscal sau chitanţă).

(3) Data documentelor justificative trebuie sa fie în concordanţă cu perioada
desfăşurării activităţilor proiectului, aşa cum sunt acestea descrise în cererea de

(fi;n)rnţŢeeiendeioziieiucrătoaredeiadatadepuneriidecătrebeneficimacereriide
plată/rambursare, autoritatea finanţatoare efectuează verificarea documentelor depuse.
Temenul de 10 zile lucratoare poate fi prelungit de situaţia în care beneficiarului i se
solicită completări, documente adiţionale sau clarificări.

(5) După efectuarea verificărilor, autoritatea finanţatoare virează beneficiarului valoarea
cheltuielilor eligibile în contul indicat de beneficiar, deschis pe numele beneficiarului.
(6)Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în
condiţiile legii. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat
timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

Art. 38 Toate documentele prezentate spre decontare vor fi semnate şi vor purta
menţiunea privind certificarea de confomitate cu originalul "CONFORM CU
ORIGINALUL".

Capitolul IV - DISPOZIŢII FINALE
Art. 39 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedum
de selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii
finanţării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în
momentul primirii la Registratua autorităţii finanţatoare, respectiv Judeţul laşi Consiliul Judeţean laşi, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69.
(2) Orice document scris trebuie confirmat de primire.
(3)Prezentul ghid se completează cu prevederile legale în vigoare care reglementează
finanţările nerambursabile pentm activităţi nonprofit.
(4) Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate
din bugetul Judeţului laşi -Consiliului Judeţean laşi în anul bugetar în curs pentru
domeniul sportului.
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Anexe]e următoare fac parte integrantă din prezentul ghid:
Anexal -Fomular de cerere de finanţare
Anexa 2 - Declaraţie de imparţialitate
Anexa 3 - Declaraţie pe propria răspundere
Anexa 4 - Declaraţie de imparţialitate pentru membrii comisiei de evaluare
Anexa 5 -Contract-cadni de finanţare nerambursabilă
Anexa 6 - Cheltuieli eligibile
Amexa 7 - Cerere de plată

Anexa 8 - Cerere de rambursare
Anexa 9 - Raport de activitate intermediar/final
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Anexa nr. 1

Structura sportivă .......... Nr ........... din . . .

CERERE DE FINANTARE
pentru finanţarea proiecte]or şi programe]or sportive

1. Date privind structura sportivă
1. Denumirea structurii sportive
2. Adresa:
3. Certificat de identitate sportivă nr.
4. Cont nr. :
5. Cod fiscal:

deschis la:

6. Alte date de identificare:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Web:

7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, fimcţia în
cadrul structurii sportive, telefon)
Manager proiect:
Responsabil financiar:
c) Responsabil cu probleme tehnice:
d) Alţi membri, după caz:
* Se vor anexa CV-urile echipei care va realiza implementarea proiectului

11. Date privind proiectwprogramu]
8. Descrierea proiectului
a) Denumîrea proiectu]ui;
b) Valoarea totală a proiectului şi suma solicitată de la Consiliul Judeţean laşi;
c) Surse de finanţare preconizate pentru implementarea proiectuLui propus: bot fi

:::nes.E:2îrii,i.!suers:|oera:r:::tl;:ip::nf,rfi::u=st:lr:dseo|lici:=:i:j!iăi,ispuur::ic::rîa:ece(r:::aaţii:
finanţare nerambursabilă se vor detalia susele atrase pentru implementarea proiectului

propus, provenienţa şi valoarea (suma) după cum umează] :
Nr®crt.

Sursa de finanţare

1

Sursa de finantare proprie, din care:
- Pentru cheltuieli eligibile
-

2
2.1

Valoare (lei)

Pentru cheltuieli neeligibile

Sursa de finantare atrasă, din care:
-

Pentru cheltuieli eligibile
r --------
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2.1.1

-

donaţii (denumire donator/i)

2.1.2

-

sponsorizări (denumire

sponsor/i)
Pentru cheltuieli neeligibile
- donaţii (denumire donator/i)

2.2
2.2.1

-

2.2.2

sponsorizări (denumire

sponsor/i)

d) Costurile proiectului - se vor detalia pe categorii de cheltuieli şi surse de finanţare,
confom tabelului de mai jos:

din cal.e:

Nr.crt.

Suma soli€itatădinfonduripublîcedinBUEetu)CJlasi
Categoria de €he]tuie]i

1.

Transport

2.

Cazare şi masă (se vadetalia)

3.

Cheltuie l i

4.

Tipărituri

5.

Echipamente

6.

Prestări servicii (contractedeactivitatesportivă,etc,sevorenumera)

7.

Alte cheltuieli

8.

TOTAL

9.

Procentaj

privindalimentaţiadeefort

Valoarea totală

Venituri propriialestructuriisportive

e) Bugetul pe acţiuni/activităţi din cadrul proiectului/programului
Din Care:

Nr.crt.

1.

Valoareatotală

Acţiune/activitate/categorie de cheltuieli

Dinfonduripublice

Din venituripropriialestructuriisDortive

Acţiunea/activitatea....................„..............

Tota]. . . . . . . . . din care:
a)

b)

`..

...

Exemplu
a) Cheltuieli cazare: 10 persoanex50 lei pe zix5
zile -2.500 lei
2.

Acţiunea/activitatea......................

Total. . . . . . . . . din cai.e:
a)
b)

To,al

f) Justificarea proiectului: [corelarea obiectivelor proiectului cu contextul judeţean
specific domeniului pentru care se solicită finanţare, prezentarea nevoii la care răspunde

proiectul şi/sau a problemei care umează a fi soluţionată prin intemediul proiectului;
defmirea grupului ţintă şi a beneficiarilor proiectului, schimbările care se vor produce prin
implementarea proiectului, rezultate aşteptate] ;
(Maxim 2 pag.)
g) Scopul proiectului: ce intenţionează să realizeze proiectul;
(Maxim o pagină)
h) Obiectivele proiectului, activităţile şi duata acestora, grupul ţintă:

Nr,

crl

ObîecGvgmera]

] Categorii de cheltuieli

Obiectivspecîft

Activîtate/
ACGum

Imtaactiviffiţfi/,cGunii

Ndmărde

``G

i)

Diagrama Gantt
Pozlfla/

Nr,

€rt

Activitate/
subactivitate

persoanai.csponsabmcu

P]anîficare

implem€nbreaactivităţii

E=l
1

jîq

jî®

j3Î]

A1

1.1

A1.1

1.2

A1.2

1...

Al.n

2

A2

2.1

A2.l

2...

A2.n

j) Resusele implicate în realizarea proiectului: umane, materiale
[Se va completa şi cu infomaţii referitoare la sediul/sediile unde se vor efectua
activităţile de management ale proiectului, cu dotările existente, echipamente IT deţinute
şi utilizate pentru implementarea proiectului.]
(Maxim 2 pagini)
k) Indicatori de rezultat - cuantifică calitatea rezultatelor şi impactul acestora:
• Rezultate imediate (directe) - se vor corela cu infomaţiile din Diagrama Gantt;
- Rezultate induse (indirecte - efecte pe temen mediu/lung).

(Maxim 1 pagină)
1) Parteneri ai Solicitantului: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii
ori fimdaţii constituite confom legii -sau culte religioase recunoscute confom legii.
Atentie! Partenerii solicitanţilor trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate
ca şi solicitanţii.

m)Colaboratori: persoane fizice sau juidice cu/fără scop patrimonial, inclusiv
instituţii/autorităţi publice, care participă alaturi de solicitant şi/sau partenerul
solicitantului în scopul indeplinirii obiectivelor proiectului. Colaborarea poate fi exclusiv

gratuită;
n) Sustenabilitate:

[prezentarea impactului preconizat al proiectului, prezentarea unor elemente care ar
putea fi replicate sau extinse după teminarea proiectului]
(Maxim 1 pagină)
o) Contribuţia la promovarea egalităţii de şanse
(Maxim 1 pagină)
p) Promovare şi vizibilitate
Va rugăm să precizaţi măsurile pe care le veţi întreprinde pentm a asigura vizibilitatea
proiectului.

Nume/prenume, data, semnătura reprezentantu[ui [ega] a] solicitantului
r --.- __
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Anexa nr.2

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar

în orice moment să acţioneze în confomitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare,
precum şi situţia în care executarea obiectivă şi imparţială a ftncţiilor oricărei

persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive
familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.
Subsemnatul

reprezentare

a

organizaţiei

.

solicitante

în

ca
ca
ceea

persoană
Dersoană
ce

cu

priveşte

drept
dreDt

de
de

implementarea

proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice

conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi de asemenea, mă oblig

să infomez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce genereaza sau ar putea
genera un asemenea conflict.

Numele şi prenumele:
Funcţia:

Semătura şi ştamplila:
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Anexanr.3

DECLARAŢIE

reprezentant legal al structuii
sportlve
declar pe propria răspundere, cunoscând
prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că
structura sportivă pe care o reprezint îndeplineşte condiţiile prevazute de
Subsemnatul,

Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din
fondui publice a proiectelor sportive, respectiv:
a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
b) a publicat, în extras, raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul

în

Monitorul Oficial
al Romaniei,
Partea
a IV-a,
nr.
; a înregistrat raportul de activitate în Registrul naţional
al persoanelorjuridice fără scop patrimonial cu nr.
c) nu are obligaţii de plată exigibile

şi nu este în litigiu cu institutia finanţatoare;

d) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat,
precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
e) infomaţiile fiimizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt
veridice;

f) nu se afla în situaţia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor
constitutive şi a regulamentelor proprii;
g) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din
valoarea totală a finanţării;
h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în
stare de dizolvare ori de lichidare, în confomitate cu prevederile legale în
vigoare;
i) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru
acelaşi proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;

j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de
la institutia ........., în suma de .......... lei.

Confom Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie
a acestor date, declar ca sunt de acord cu transmiterea şi prelucrarea datelor cu
caracter personal către autorităţile care verifică implementarea proiectului,
confom legislaţiei în vigoame.

Data:

Semnătura:
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Anexa nr. 4

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE

Subsemnatul

......................,..............

deţin,

ca

membru

al

evaluare şi selectionare a organizaţiilor neguvemamentale fară

Comisiei

de

scop lucrativ,

calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei.
Declar prin prezenta ca nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei pânâ

la gradul al lI-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în

legatuă cu cererile de acordare a finanţarii a proiectelor/programelor de interes
public,

înaintate

Comisiei

de

evaluare

şi

selecţionare

a

organizaţiilor

neguvemamentale fară scop lucrativ, care pot primi finanţare de la bugetul
judetean al judeţului laşi.
Confim că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare

şi evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi
retrage din comisie.

Data.............

Semnătura .„ ..............

1

'
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Anexa nr. 5

JUDEŢu IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

COTRACT
privind finanţarea actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului
Nr./

CAPITOLUL I
Părţile

Judeţul laşi -Consiliul Judeţean laşi, cu sediul în laşi, Bulevardul Ştefan cel Mare
şi Sfânt nr.69, 700075, România, Tel: 004-0232.235100, Fax: 004-0232.210336,
cod fiscal nr. 4540712, cont IBAN:
,
reprezentată prin domnul Costel ALEXE - Preşedinte, în calitate de INSTITUŢIE

FINANŢATOARE

şi
Structura sportivă

cu sediul în localitatea
str.

nr.

judeţul laşi, telefon

cont
reprezentată prin

deschis

la

Certificat de ldentitate Sportivă nr.
în calitate de BENEFICIAR

Având în vedere prevederi]e:
-Legii nr.350/2005 privind regimul finanţarilor nerambursabile din fonduri publice

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile şi completarile
ulterioare;
- Legii educaţiei fizice şi sportuLui nr. 69/2000, cu modificarile şi completarile

ulterioare;
- Hotărârii Guvemului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentul ui de punere
în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
-Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din

fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive;
- Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr.

privind
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''

' 1'\=`

J, , ,i,E:+,l- 1- . . `

,

•lNS[l.luL jltr)E.rr.AN 1^Şi

`nc.:îjuB&tî'=]
` :=,`„
`_
`-`:= -----.,,.------.---[,,ti7,,MAR`m33
'-`= ---.--

aprobarea Ghidului solicitantului privind rinanţarea nerambursabilă din
bugetu] Judeţului laşi a programe]or, proiectelor şi acţiuni]or în domeniu]
sportului;
- Raportul privind finalizarea procedurii de evaluare şi selecţie a propunerilor de
proiecte depuse de solicitanţii care vor beneficia de finanţare de la bugetul
Judeţului laşi pe anul 2022, pentru activităţi nonprofit de interes general din
domeniul sportului înregistrat sub nr.
din ..... 2022,
- Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr.
diln
privind
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului
Judeţului laşi alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din domeniul
sportului în anul bugetar 2022;

au convenit încheierea prezentului contract.

CAPITOLUL 11
0biectu] şi valoarea contractu]ui
Art.

1.

Obiectul

prezentului

proiectului/programului,
respectiv
proiectului/programului sportiv
Cererea de finanţare.

contract
a

îl

constituie

finanţarea

acţiunilor/activitaţilor
din
cadrul
prevăzute în Anexa nr.1 la Ghid -

Art. 2 (1) Valoarea contractului de finanţare este valoarea finanţării alocate (de
maxim 90%) 1a care se adaugă contribuţia beneficiarului, în cuantum de minim
10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
lei
(2) Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de
pentru finanţarea acţiunilor/activităţilor prevazute în Anexa nr. 1 la Ghid -Cererea
de finanţare.

(3) Suma prevăzută la art. 2 alin. (2) va fi acordată Beneficiarului ca finanţare
nerambursabilă în condiţiile stabilite prin Hotărărea Consiliului Judeţean laşi
de
atribuire
a
contracte l or
de
finantare
nerambursab i lă
nr.
din
şi prin prezentul contract cu Anexele care fac parte
integrantă din acesta, pe care Beneficiarul, prin semnare prezentului înscris declară
că le cunoaşte şi le acceptă.

CAPITOLUL 111
Durata contractului
Art. 3. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi
cuprinde perioada de implementare efectivă a activităţilor proiectului până la
efectuarea plăţii ultimei tranşe de către autoritatea finanţatoare, care se acordă prin
mecanismul cererii de rambursare, dar nu mai târziu de 15 decembrie a anului în
Curs.
J,',_)€,ŢIJi..
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CAPITOLULUI IV
Drepturile şi ob]igaţiiLe părtiLor

Art. 4. Beneficiarul - Structura sportivă are urmatoarele drepturi şi obligaţii:
a) să utilizeze suma prevazută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor
aferente acţiunilor/activităţilor prevazute în Anexa nr. 1 la Ghid - cererea de
finanţare, potrivit destinaţiei stabilite în anexă şi în confomitate cu dispoziţiile
legale în vigoare;
b) să realizeze acţiunile/activităţile pentru atingerea obiectivelor şi indicatorilor

prevazuţi în Anexa nr. 1 la Ghid - Cererea de finanţare;
c) să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor
finanţate prin modalităţile convenite între părţi;
d) să menţioneze în toate materialele de promovare "Proiect finanţat din bugetul
", împreună cu
Judeţului laşi - Consiliul Judeţean laşi pe anul
SIGLA Consiliului Judeţean laşi;
e) să pemită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul

privind modul de utilizare a fondurilor;
f) să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală a finanţării nerambursabile
astfel: la momentul depunerii cererii de plată pentru trahşa a doua, respectiv 40%
din valoare finanţării nerambursabile, Beneficiarul va face dovada asigurării a 50%
din contribuţia proprie. La momentul depunerii cererii de rambusare pentru ultima
tranşă, respectiv 10% din valoarea finanţării nerambursabile, Beneficiarul va face
dovada asigurării în integralitate a cofinanţării;
g) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare până la data de 25
noiembrie a anului în curs, după încheierea acţiunilor/activitaţilor, umătoarele
documente:
- Raport tehnic final privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz şi

a indicatorilor prevăzuţi în proiect;
- Raport financiar fina] însoţit

de

documentele

justificative

pentru

cheltuielile efectuate, în copie purtând menţiunea ``confom cu orginalul", semnate
de reprezentantul beneficiarului sau persoana împutemicită de acesta;
- Dosar de imagine conţinând tipăriturile proiectului/acţiunii, articole apărute

în presă, spoturi publicitare, fotografii pe CD, exemplare/mostre din toate
materialele de promovare realizate în cadrul proiectului, dovezi ale distribuirii
acestora, dosar de presă pentru campanii de promovare, etc.;
h) să acorde drepturi de folosire Finanţatorului pe fotografiile sau video-urile care
sunt depuse de Beneficiar în dosarul de imagine;
i) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale, prevederilor Ghidului
solicitantului şi a prevederilor prezentului contract, în temen de 15 zile de la
data comunicării somaţiei de plată din partea autorităţii finaţatoare, sumele primite,

precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare;
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j) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi
statutul şi regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată - dacă este
cazul;
k) să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru
prevenirea şi combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor/activitaţilor
finanţate potrivit prezentului contract;
1) să întocmească şi să prezinte finanţatorului rapoartele solicitate şi orice alte date

privitoare la derularea proiectului;
m) să anunţe finanţatorul despre orice modificare intervenită

în

derularea

proiectului; modificarile la contractul de finantare se fac prin act adiţional, cu
acordul ambelor parţi, cu justificarea detaliată a motivelor pentru care se doreşte
schimbarea, în condiţiile legii;
n) să anunţe finanţatorul cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea
activităţii/activităţilor cuprinse în proiect infomaţii cu privire la acestea (anunţ

privind data, ora şi locul desfăşurării, modificări apărute, etc).
o) să ia toate măsurile necesare pentru a pemite vizite de monitorizare, control şi
audit ale Autorităţii Finanţatoare şi ale Cupii de Conturi, punând la dispoziţie toate
documentele solicitate.

p) să reflecte corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile
economico - financiare ale proiectului şi să le prezinte Autorităţii Finanţatoare, ori
de câte ori îi sunt solicitate şi să depună, la Raportul final de activitate, Balanţa şi

Registrul jumal;
r) Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul
achiziţionează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii,
procedura de achiziţie este cea prevazută de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice şi H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Nomelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art. 5. lnstituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum
modul de respectare a dispoziţilor legale;
să plătească suma prevazută la art. 2 din prezentul Contract, conform

r)ieNederilor diin Ghidul solicitantului privind fimanţarea nerambursabilă din
bugetul Judeţului laşi a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul
spor/ct/wi.,
aprobat
prin
Hotarârea
C onsi l iul ui
J udeţean
l aş i
nr.
din
c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract,
instituţia finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum

şi sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.
d) Instituţia finanţatoareare are dreptul de a solicita ori de câte ori consideră
necesar rapoarte privind derularea contractului de finanţare nerambursabilă.
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e) Instituţia finanţatoare îşi rezervă dreptul de a solicita completări la raportul final
în scopul completării documentaţiei şi validării raportului final de activitate.
f) Instituţia finanţatoare poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau
parţial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către structura
sportivă a oricăreia dintre obligaţiile sale contractuale şi să procedeze la verificarea
întregii documentaţii privind derularea proiectului finanţat şi utilizarea finanţării.

CAPITOLUL V
Răspunderea contractua]ă
Art. 6. (1 ) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, partea în culpă raspunde în condiţiile prezentului
contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.

(2)

Pentru

nedepunerea

în

temenul

convenit

prin

prezentul

contract

a

documentelor obligatorii, Instituţia finanţatoare are dreptul să perceapă penalităţi
de întârziere 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, calculate prin raportare la
cuantumul sumelor prevăzmte în cererile de plată intermediare aferente şi/sau în
raportul final privind realizarea obiectivelor proiectului.

(3) Beneficiarul îşi asumă întreaga responsabilitate în caz de accident, boală,
rănire, deces, pierdere sau pagubă suferită de persoane sau bunuri, care rezultă,
direct sau indirect, din activităţile desfăşurate ca parte a proiectului ce face obiectul
acestui contract.

Art. 7. Forta majoră exonerează de raspundere partea care o invocă, în condiţile
legii.

Art. 8. În caz de forţă majoră, partea contractantă care invocă forţa majoră, va
infoma despre aceasta cealaltă parte, în interval de 5 zile de la apariţia situaţiei.

Art. 9. Cazurile de foriă majoră prelungesc automat temenele contractuale cu
durata forţei majore.
Art.10. În caz de forţă majoră nu se plătesc penalităţi.

Art. 11. La încetarea situaţiei de forţă majoră, în acelaşi temen de 5 zile, partea
care a invocat fona majoră este obligată să înştiinţeze asupra încetării acesteia, în
caz contrar cealaltă parte este în drept să rezilieze contractul.

CAPITOLUL W
Liti8ii
Art. 12. Divergenţele care pot apărea între păpi pe parcursul derulării prezentului
contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care
aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată
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.,")-r,-l,l..
, .^Şl
`l|Nsll.lFl,
]UT`E.rt.^N

Ancll 'n ţţ;

\'
L.în.`|__._.Lu@.7.`.u_A?=..2ŢE

competente, în condiţiile legii.

CAPITOLUL "
Dispozitii finale
Art. 13. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi
controlul financiar se realizeaza în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza

prezentului contract se fac potrivit nomelor privind finanţele publice.

Art. 14. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru pări şi se
constituie în nome cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.
Art. 15. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor în
cazul în care, după data semnării contractului, apar modificări care nu afectează
implementarea proiectului, respectiv (înlocuirea membrilor echipei de
implementare, schimbarea adresei, schimbarea numărului de cont bancar,
amânarea concursului/competiţiei sau a unei activităţi din cadrul proiectului ş.a)
contractul de finanţare va fi modificat prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi,
cu justificarea detaliată a motivelor pentru care se impune schimbarea.

Art. 16. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, dintre care un exemplar

pentru instituţia finantatoare şi un exemplar pentru structura sportivă.

Art. 17. Clauzele prezentului contract se completeză în mod corespunzator cu
prevederile de ordin nomativ stabilite prin Ghidul solicitantului privind finanţarea
nerambursabilă din bugetul Judeţului laşi a programelor, proiectelor şi acţiunilor în
domeniul sportului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr.
din

Pentru INSTITUŢIA FINANŢATOARE

Pentru BEmFICIAR,

Judeţul laşi - Consiliul Judeţean laşi

Structura sportivă

Preşedinte,

Preşedinte,
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Anexa nr. 6

CHELTUIELI ELIGIBILE
Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii :
- sa fie legală, mai precis să se încadreze în tipul cheltuielilor eligibile

aprobate prin HG nr.1447/2007 actualizată.
- să îndeplinească toate cerinţele de formă şi conţinut specifice

documentelor justificative, cuprinse în prezentul ghid;
- sa fie efectuate în perioada executării contractului de finanţare;
- cheltuiala să fie justificată, oportună şi efectuată în vederea realizării
acţiunilor
şi evenimentelor cuprinse în contractul de finantare.
Documentul de referinta în acest sens, îl reprezinta Raportul de
activitate;
- încadrarea corectă în ceea ce priveşte tipul acţiunii sportive la care se

referă (acţiune de pregătire sportivă, acţiune de participare la
competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive);
-încadrarea corectă din punct de vedere al calităţii beneficianilui

în

cadrul

proiectului

(organizator,organizator

participant);
- determinarea corectă a calitătii participanţilor

şi /sau participant,
îndreptăţiţi

să

beneficieze de anumite cheltuieli în cadrul proiectului sportiv.

Categoriile de cheltuieli eligibile, conform prevederilor Hotărârii nr.
1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea
sportivă, cu modificiirile şi completarile ulterioare şi Ordinului nr.
664/06.09.2018:
1. cheltuieli cu achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor;
2. cheltuieli cu închiriere a unor bunui, spaţii etc;
3. cheltuieli privind cazarea;
4. cheltuieli de masă;
5. cheltuieli privind transportul participanţilor la acţiunile sportive;
6. cheltuieli pentru materiale consumabile;
7. cheltuieli materiale de promovare;
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8. cheltuieli privind asistenţa medicală şi asigurarea serviciilor medicale

(ambulanţă) -contract prestări servicii;
9. cheltuielili privind acordarea de materiale şi echipamente sportive;
10. cheltuieli privind alimentaţia de efort, acordarea de vitamine
susţinătoare de efort, medicamente, materiale sanitare, unguente

produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare;
11. cheltuieli privind asigurarea ordinii publice şi respectarea nomelor
de pază şi protecţie contra incendiilor;
12. cheltuieli privind asigurările pentru accidente;
13. cheltuieli privind taxe de înscriere şi sau de participare la acţiunile
sportive, taxe de organizare a acţiunilor;
Premiile,

primele,

indemnizatiile

sportive

şi

alte

drepturi

aLe

participanţilor la acţiunile sportive NU SUNT ELIGIBILE PENTRU

FINANTARE
N E RAM BU RSAB I LĂ
BUGETUL, JUDETULUI IAŞI.

A CORDATĂ

DIN
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ANEm nr. 7
Cerere de plată
aferentă Contractului de rinanţare nerambursabilă Nr .... / data .....

Data cererii de plată : <data>
În atenţia: Judeţului laşi -Consiliul Judeţean laşi
Titlul proiectului: <titlul>

Denumirea şi adresa Beneficiaru]ui (conform ContractuLui de finanţare
nerambursabilă): <denumirea şi adresa>

În baza prevederilor Ghidului de finanţare, solicităm prin prezenta plata primei
tranşe (50% din valoarea finanţării nerambursabile)/ tranşei a doua (40% din
valoarea finanţării nerambursabile).
Suma solicitată este de .............. LEI.

Plata va fi efectuată în următorul cont bancar / Codul IBAN al contului: Numele
bănci i ,
cazul)

i nc lusiv

agenţia/

sucursala

(dacă

e

Adresabăncii:.„...........................„.„...„...............

Subsemnatul/a.........

prin prezenta certific
că informaţiile fimizate în această Cerere sunt complete, corecte şi reale, iar
costurile care decurg din acestea sunt eligibile şi în concordanţă cu Contractul de
finanţare nerambursab i l ă.
Cererea de plată, cu excepţia celei pentru prima tranşă, este susţinută de documente
suport adecvate ce pot fi verificate, în confomitate cu prevederile Ghidului de
finanţare.

Reprezentant l egal

Semnătură

Ştampila

ANEXA nr. 8

CERERE DE RAMBURSARE

1. Perioada de referinţă de la ..... /.../ ......... până la ...... / ..... / ...........
(perioada de referinţă este dată de data efectuării de către Beneficiar a cheltuielilor )

4. Date despre benericiar:

Numele beneficiarului:

Adresa:

Codul fiscal:

Contact (nume şi fimcţie):
(tel., fax, e-mail)

5. Detalii despre proiect:
Denumirea Proiectului :

Numărul şi data Contractului :

Durata de implementare a
Proiectului (conform Contractului Art. 3):

Data de început a proiectului :

6. Detalii despre contul bancar al Proiectului:
Numele băncii:
Adresa băncii:
Codul IBAN:
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Beneficiar

Nume şi prenume

(Semnătură şi ştampilă)

Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor.
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Anexa nr. 9

RAPORT INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE

DATE GENERALE
Numărul contractului de finanţare şi data:
Solicitantul:

Titlul proiectului:

Adresă:

Telffax:
E-mail:

Data începerii perioadei de implementare a proiectului :
Data încheierii perioadei de implementare a proiectului :

Valoarea totală finanţării nerambursabile:

Perioada de raportare:
Data întocmirii raportului :

Persoana care a întocmit raportul :

1.

Descrierea activităţilor desfişurate până la data întocmirii raportului
Stadiulimplementării**observaţii/explicaţii

Nr. crt.

Activitate

Descrierea

Locul

activităţii

desfişurării

Perioada*

şi soluţii propusepentruactivităţileneimplementate

1.

2.

•)'
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* În coloana a cincea "Perioada" se va preLua perioada din Cererea de
finanţare;

** În coloana a şasea "Stadiu] imp]ementării" se va trece perioada în care a

fost rea]izată efectiv activitatea.

11. Rezultate obţinute

Nr, crt.

Rezu ]tate obtinute

Rezu]tate aşteptate

(cantitative şi ca]itative)

(cantitative şi calitative)

Se va specifica şi anexa sursa de verificare (Iiste de prezenţă, fotografii,
studii' etc.

111. Raportul financiar
1. Date despre finanţare:

a) Valoarea totală a proiectului:
finanţare nr.

lei, conform contractu]ui de

din data de

din care:

- Finanţare nerambusabilă de la bugetul Judeţului laşi - Consiliul Judeţean
lei.

-Contribuţia beneficiarului de finanţare:
- Cheltuieli neeligibile:

lei.

b) Che]tuie]i efectuate în perioada de raportare:
-finantare nerambursabilă:

lei;

Iei, din care:

lei.

-contribuţia benefciarului de finanţare :
- cheltuieli neeligibile:

lei.
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Total cheltuieli cumulate la data întocmirii raportului (cheltuieli efectuate în
perioadele anterioare raportate la care se adaugă cheltuielile realizate în perioada

de de raportare):

lei, din care:

-finanţare nerambursabilă:

lei.

- contribuţia benef ciarului de finanţare:

lei.

-cheltuieli neeligibile:

Detalierea cheltuielilor pentru care se solicită tranşa

din Care:
Sumasolicitbtă dinfonduripublicedinBugetulCJIaşi

Nr,crt.

Categoria de cheltuieli

1.

Transport

2.

Cazare şi masă

3.

Cheltuieli privind alimentaţia de

Valoare

Contribuţie

efort (se vor deta]ia)
3.1

3.2

4.

Tota] tipărituri
(se va detalia)

4.1

4.2

5.

Total echipamente
( se va detalia)

5.1

5.2
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6.

Total prestări seNicii (contracte
de activitate sportivă, arbitru,
medic, antrenor, asigurarea
operaţiunilor financiar contabile,
asigurarea activităţilor de
management şi administrative

pentru proiect, etc, se vor
enumera)
6.1

6.2
7.

Total alte cheltuieli

(cheltuieli privind asigurările
pentru accidente, cheltuieli
privind taxe de înscriere şi sau
de participare la acţiunile
sportive, taxe de organizare a
acţiunilor, s.a.)
7.1

7.2

8.

TOTAL
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