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PROIECT DE HOTARfitRE
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea nerambursabilš
din bugetul Judetului Iasi a programelor, proiectelor si actiunilor In domeniul
sportului

Consiliul Judetean lasi,

Avand in vedere:
Referatul de aprobare nr.
6 Z din 02C 0 t 2022 prezentat de catre
Presedintele Consiliului Judetean Ia$I2 in calitatea sa de initiator;
Raportul de specialitate nr. 5C. 6 3 din 070 • c;) .1 2022 elaborat de Biroul
Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea Civilš, Organizatii $i
Fundatii;
Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantdrilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activitšti nonprofit de interes general, cu modificArile
$i completšrile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice $i sportului, cu modificdrile $i
completdrile ulterioare;
Prevederile Ordinului Ministerului Tineretului $i Sportului nr. 664/2018 privind
finantarea din fonduri publice a proiectelor $i programelor sportive, cu modificArile $i
completšrile ulterioare;
Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificšrile si
completšrile ulterioare.
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificArile
$i completdrile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionalš in administratia
publicš, modificšrile $i completšrile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru
elaborarea actelor normative, republicatš;
in temeiul art. 182 coroborat cu 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificdrile $i completšrile ulterioare:
HOTARASTE
Art.1. Se aprobš Ghidul solicitantului privind finantarea nerambursabilš din
bugetul Judetului Ia$i a programelor, proiectelor $i actiunilor in domeniul sportului
conform Anexei, care face parte integrantš din prezenta Hotardre.

Art. 2. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotArdri va fi asiguratš
de cštre compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi cu
atributii in acest sens.
Art. 3. Prezenta Hotardre va fi comunicatš in copie:
a) Institutiei Prefectului Judetului Iasi,
b) Biroului Contractare Servicii Sociale, Parteneriate cu U.A.T., Societatea
Civilš, Organizatii si Fundatii din cadrul Consiliului Judetean Iasi,
c) Directiei Economice - Serviciul Financiar Contabil din cadrul
Consiliului Judetean
d) Directiei Juridice din cadrul Consiliului Judetean
Art. 4. Aducerea la cunostintš publicš a prevederilor prezentei hotArdri va fi
asiguratš de cštre compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi
cu atributii in acest sens.
Dat5 astšzi:
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VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Lacršmio raVERNICA-DASCALESCU

DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV,
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Referat de aprobare
la proiectul de hotardre privind aprobarea Ghidului
solicitantului privind finantarea nerambursabilš din bugetul Judetului
programelor, proiectelor si actiunilor in domeniul sportului

a

Avand in vedere prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 350/2005 privind
regimul finantšrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitšti
nonprofit de interes general, cu modificarile si complethrile ulterioare.
Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect, va
cuprinde cerintele minime de calificare, termenii de referintš, instructiuni privind
modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare, instructiuni
privind datele limita si formalitštile ce trebuie indeplinite, criteriile aplicabile privind
evaluarea si selectia proiectelor.
Proiectul de hotardre este initiat in temeiul prevederilor Legii nr. 350/2005
privind regimul finantšrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitšti nonprofit de interes general, cu modificšrile si completšrile ulterioare,
respectiv:
- „Art. 5 Atribuirea contractelor de finantare nerambursabild se face exclusiv
pe baza selectiei publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui
contract de finantare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de
tre o comisie, cu respectarea principiilor prevazute la art. 4(Principiile care stau
la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabile)";
- "Art. 15. (1)Autoritatile finantatoare stabilesc un program anual propriu
pentru acordarea de finantari nerambursabile, in conditiile prezentei legi, care se
publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a Vl-a, in cel mult 30 de zile de la
aprobarea bugetului propriu al autoritatil finantatoare"
-„ Art. 27 Autoritatea finantatoare are obligatia de a constitui, pentru
atribuirea fiecarui contract de finantare nerambursabila, o comisie de evaluare
[...]

TinAnd cont de prevederile legale, supunem dezbaterii si aprobšrii plenului
Proiectul de Hotdrare privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea
nerambursabila din bugetul Judetului lasi a programelor, proiectelor si actiunilor in
domeniul sportului, cu anexele aferente.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotšrare privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea
nerambursabilš din bugetul Judetului Iasi a programelor, proiectelor si actiunilor in
domeniul sportului

in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes
general, cu modificarile si completarile ulterioare, consiile judetene pot avea calitatea
de autoritati finantatoare pentru activitšti de interes public judetean.
in conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000,
cu modificarile si completarile ulterioare, tinand cont de prevederile Hotšrarii
Guvemului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a
dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, in temeiul prevederilor
Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activitšti nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Finantarea proiectelor sportive initiate de catre structurile sportive de drept
privat si asociatiile pe ramurš de sport judetene, din cadrul programelor sportive de
utilitate publicš, se efectueazd prin finantare nerambursabilš, exclusiv in baza
selectiei publice de proiecte, in limita fondurilor alocate programelor aprobate anual
in buget, cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de
finantare nerambursabilš, respectiv: libera concurenta, eficacitatea utilizarii
fondurilor publice, transparenta, tratamentul egal, excluderea cumulului,
neretroactivitatea, cofinantarea.
Conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea 350/2005 privind regimul
finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de
interes general, cu modificarile si completšrile ulterioare, "Autoriteitile finantatoare
stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanOri nerambursabile,
in conditiile prezentei legi, care se publicei in Monitorul Oficial al Romeiniei, Partea
a IV-a, in cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autoriteitii
finantatoare".
Avand in vedere rolul important pe care il are sportul ca factor de promovare a
sdnatštii corporale, a unui stil de viata sanštos, precum si pentru valorificarea rolului
educational, social si de performantš al sportului, Judetul Iasi isi propune sa sustinš,

prin acordarea de finantšri nerambursabile din fonduri publice, proiectele si
programele sportive de utilitate publicš.
in acest sens a fost elaborat Ghidul solicitantului privind finantarea
nerambursabilš din bugetul Judetului Iasi a programelor, proiectelor si actiunilor in
domeniul sportului.
Programul anual de finantare nerambursabilš ce va fi destinat proiectelor,
evenimentelor si programelor spotive, incurajeazd atat sportul de masš cat si sportul
de performantš.
In meisura in care vom considera necesar, ne rezerveim dreptul, conform
prevederilor legale, de a veni cu propuneri, pe perioada dezbaterii publice.
Ghidul solicitantului privind finantarea nerambursabilš din bugetul Judetului
Iasi a programelor, proiectelor si actiunilor in domeniul sportului are ca scop
stabilirea principiilor, conditiilor de eligibilitate, criteriilor de selectie, procedurii de
depunere, selectie si derulare a contractului de finantare nerambursabila din fonduri
publ ice.
Fatš de cele mai sus, supunem dezbaterii si aprobArii plenului Proiectul de
Hottircire privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea
nerambursabilti din bugetul Judetului a programelor, proiectelor actiunilor in
domeniul sportului, cu anexele aferente.

ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDETULUI,
tefan-Andrei CAZACU

SECRETA ENERAL AL JUDETULUI,
Lšcršmio VERNICA-DASCALESCU

intocmit,
Birou CSSPUATSCOF,
Anca ITIGAN
lmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea intoc irn acestui inscris

AnexA la HotArirea Consiliului Judetean lasi nr.

/

GHIDUL SOLICITANTULUI
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programelor, proiectelor si actiunilor in domeniul sportului
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CUPRINS
CAPITOLUL I — DISPOZITII GENERALE
1.1 Temeiul legal
1.2 Scop si definitii
1.3 Domeniul de aplicare
1.4 Principiile care stau la baza finantšrii nerambursabile
1.5 Informare publicš si transparentš decizionalš
1.6 Comunicari
CAPITOLUL II — PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANT:kRII
2.1 Etapele procedurii
2.2 Conditii de eligibilitate
2.3 Clarificšri
2.4. Procedura de depunere a proiectelor sportive
2.5 Comisia de evaluare si selectie a proiectelor sportive. Criterii de selectie
2.6 Contestatii
CAPITOLUL III — CONTRACTUL DE FINANTARE
3.1 Incheierea contractului de finantare
3.2 Valoarea si durata contractului de finantare
3.3 Derularea contractului de finantare
3.4 Modificarea contractului de finantare
3.5 Procedura de raportare si control
CAPITOLUL IV — DISPOZITII FINALE
ANEXE
Anexal — Formular de cerere de finantare
Anexa 2 — Declaratie de impartialitate
Anexa 3 — Declaratie pe propria raspundere
Anexa 4 — Declaratie de impartialitate pentru membrii comisiei de evaluare
Anexa 5 - Contract-cadru de finantare nerambursabilš
Anexa 6 - Cheltuieli eligibile
Anexa 7 — Cerere de platš.
Anexa 8 — Cerere de rambursare
Anexa 9 — Raport de activitate intermediar/final

CAPITOLUL I — DISPOZITH GENERALE
Art. 1 Prezentul Ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii
pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabilš din fonduri publice pentru
activitšti sportive nonprofit, de interes general, finantare acordatš de Consiliul Judetean
Iasi.
Art. 2 Programele sportive de utilitate publicš in cadrul cdrora pot fi finantate proiecte din
fonduri publice sunt structurate pe: „Promovarea sportului de performantš" si „Sportul
pentru toti", programe definite la nivel national, ale caror scop si obiective sunt
reglementate prin Ordinul nr. 664/2018, cu modificarile si complefarile ulterioare.
Beneficiarii directi persoand juridicš far'š scop patrimonial infiintatš in conformitate cu
prevederile legale. Beneficiarii indirecti participantii la activitštiile sportive.
—

—

1.1. Temeiul legal
Art. 3 Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi finanteazd din fonduri proprii, pe baza unui
contract de finantare nerambursabila proiecte, programe sportive anuale ale structurilor
sportive de drept public si privat infiintate pe raza unitštii administrativ-teritoriale, a
programelor sportive promovate de persoane juridice farš scop patrimonial pe ramurš de
sport afiliate la federatiile sportive corespondente, in conformitate cu:
(1) Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile pentru activitšti
nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare;
(2) Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completšrile
ulterioare;
(3) Hotšrarea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in
aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
(4) Ordonanta de Urgentš a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completdrile ulterioare;
(5) Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din
fonduri publice a proiectelor si programelor sportive, cu modificdrile si completarile
ulterioare;
(6) Hotšrarea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportivš;
(7) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completšrile
ulterioare;
(8) Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, actualizatš;
(9) Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionalš in administratia publicš;
(10) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificArile si completšrile
ulterioare;
(11) H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicš/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
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1.2. Scop si definijii
Art. 4 in intelesul prezentului Ghid, termenii
expresiile de mai jos au urmštoarea
semnificatie:
a) autoritate finanjatoare — Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi;
b) solicitant — orice persoand juridicš fa'rš scop patrimonial care depune o propunere de
proiect;
c) proiect sportiv — complex de actiuni care au ca scop comun indeplinirea unor
obiective de performantš sau care vizeazd sportul de masš, cu caracter sportiv. Categoriile
de actiuni care constituie activitatea sportivš sunt: actiunile de pregatire sportivš,
competitiile sportive si alte actiuni sportive, denumite impreund actiuni sportive;
d) contract de finanjare nerambursabilš — contract incheiat, in conditiile legii, intre
Consiliul Judetean Iasi in calitate de autoritate finantatoare si beneficiar;
e) acjiune de pregštire sportivš — actiune sportivš desfšsuratš in tarš sau in strdinatate,
realizatš in baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane
calificate, avand ca scop dezvoltarea psihomotricš a individului $i participarea la
competitii sportive;
f) competijie sportivš — actiune sportivš organizatš de structuri sportive $i/sau de alte
entitšti competente, in baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea
rezultatelor sportive, realizarea de recorduri si/sau obtinerea victoriei;
g) competijie sportivš internš — competitie sportivš la care, conform regulamentului de
desfasurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din Romdnia;
1) competijie sportivš internš de nivel najional — competitie sportivš internš care are
ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigštor la nivel
national;
2) competijie sportivš internil de nivel local, zonal sau interjudejean — competitie
sportivš internš care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea
unui castigštor la nivel local, zonal ori interjudetean sau promovarea in esalonul valoric
superior;
3) competijie sportivš internš de nivel judejean — competitie sportivš intemš care are
ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigštor la nivel
judetean sau promovarea in esalonul valoric superior;
4) competijie sportivš internš de nivel comunal, orAFnesc sau municipal —
competitie sportivš internš care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia,
desemnarea unui castigštor la nivel comunal, oršsenesc sau municipal;
h) competijie sportivš internationalš — competitie sportivš la care, conform
regulamentelor de desfasurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizatii sportive
din mai multe tari;
i) alte acjiuni sportive — actiuni care prezintš interes pentru activitatea sportivš, altele
decat competitiile sportive si cele de pregštire sportivš, desfšsurate in tarš sau in
strAinštate, cum ar fi: congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte
reuniuni, intalniri de lucru, schimburi de experientš, gale, expozitii, cursuri si stagii de
practicš specializare sau perfectionare si altele asemenea, precum si actiuni de
cercetare, documentare, informare, promovare, consultantš altele asemenea;
j) structurš sportivš — structurš sportiva cu personalitate juridicš, de drept public sau
privat, detinštoare a certificatului de identitate sportivš, cdruia i-a fost atribuit un numšr
,
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de inregistrare in Registrul sportiv;
k) sezon competitional complex de actiuni sportive insumate in cadrul unui program
sportiv, organizat de cštre o structurd sportivš infiintatš in conditiile legislatiei in vigoare
la sporturi individuale sau jocuri sportive, insemnAnd: actiuni pregštitoare, cantonamente
de pregštire, competitii sportive amicale si oficiale, tumee de pregštire si calificare, alte
actiuni specifice de pregštire, promovare si inchidere a unui program sportiv
(festivitate/eveniment de premiere);
1) beneficiar solicitantul cdruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabild in
urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte,
m)perioada precompetitionali perioada de pregštire a sezonului competitional intem
si intemational;
n) perioada competitionalš
perioada in care Federatia RomAnš si Federatia
Intemationalš pe ramura de sport organizeazš competitii;
o) cheltuieli eligibile sunt considerate eligibile cheltuieli care reflectš costuri necesare
si rezonabile, sunt oportune si justificate, sunt efectuate pe perioada de desfasurare a
programului, sunt legate in mod direct de obiectul contractului de finantare si trebuie sš
fie prevšzute in formularul de buget, identificabile si verificabile, sunt sustinute de acte si
documente justificative;
p) fonduri publice
sume alocate din bugetul Consiliului Judetean lasi pentru
finantarea proiectelor/programelor sportive, in conditiile legii;
q) sport de performantA
activitate de maximizare a capacitštii de performantš si
valorificare a acesteia in competitii de mare anvergurš, concretizatd in recorduri si
cucerirea de titluri, medalii si locuri in clasamente oficiale.
r) sport de masš cuprinde activitšti sportive pentru toate categoriile de cetšteni: tineri,
bardni, familie, persoane cu handicap, practicat cu scopul de a crea un climat general
pozitiv, agreabil;
s) alimentatie de efort tip de alimentatie specialš, necesarš compensšrii pierderilor de
nutrienti in urma efortului depus de sportivi in programele de pregaire si de participare in
competitii;
t) sustinštoare de efort substante sintetice sau naturale cu efecte ergo sau profotrope
utilizate in vederea reechilibrArii biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic,
curativ si accelereazš refacerea dupš efort, contribuind indirect la sustinerea biologicš a
efortului urmštor; substante care nu sunt incluse pe lista substantelor interzise intocmitš.
de Agentia Mondialš Antidoping (WADA);
u) antrenor sau profesor care a selectionat sau promovat — persoanš calificatš care se
ocup'š de selectia si pregairea de bazš a sporturilor dintr-o ramurš sportivš, asigurdnd
promovarea acestora in cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivš, asigurAnd
promovarea acestora in cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivš, de la un nivel
scazut al aptitudinilor si abilitatilor sportive spe inalta performantš sportivš. Activitatea
acestora trebuie evidentiatš de cluburile sportive si confirmatš de federatia sportivd
nationald de specialitate;
v) personal din cadrul federatiilor orice persoanA care indeplineste o functie oficiald
in cadml unei federatii sportive, confirmatš de organul abilitat.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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1.3. Domeniu de aplicare
Art. 5 Prevederile prezentului Ghid se aplicš pentru atribuirea oricšrui contract de
finantare nerambursabild de la bugetul judetului Ia§i, pentru activitAtile din domeniul
sportiv cuprinse in programele sportive utilitate publicš, respectiv programele "Sportul
de performantš" §i "Sportul pentru toti", programe definite la nivel national, al cšror
scop §i obiective sunt reglementate prin Ordinul nr. 664/2018 privind finantarea din
fonduri publice a proiectelor §i programelor sportive, cu modificšrile §i completšrile
ulterioare.
Art. 6 (1) Finantšrile nerambursabile nu se acordd pentru activitšti generatoatre de profit
§i nici pentru activitšti din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind
protectia informatiilor clasificate, cu modificšrile §i completšrile ulterioare.
(2) Potrivit dispozitiilor prezentului Ghid nu se acordš finantari nerambursabile
pentru activitšti ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu exceptia
cazului in care aceasta reprezintš o componentš indispensabilš proiectului.
(3) Pentru aceea§i activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta din bugetul
judetului Ia§i decdt o singurš finantare nerambursabilš in decursul anului calendaristic in
curs. In cazul in care un beneficiar contracteaa in cursul aceluia§i an calendaristic mai
mult de o finantare nerambursabild pentru activitAti diferite de la aceea§i autoritate
finantatoare, nivelul finantšrii nu poate depš§i o treime din totalul fondurilor publice
alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritštii finantatoare respective.
1.4. Principiile care stau la baza finantirii nerambursabile
Art. 7 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare sunt:
a) libera concurentš asigurarea conditiilor pentru ca oricare solicitant sa aibš dreptul
de a deveni beneficiar;
b) transparentš punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare
la aplicarea procedurii de finantare;
c) tratamentul egal
respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de
selectie §i a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare
d) neretroactivitatea excluderea posibilifštii destinArii fondurilor unei activitšti a cšrei
executare a fost deja inceputš sau finalizatd la data incheierii contractului de finantare;
e) sustinerea debutului
incurajarea initiativelor structurilor sportive, recent
autorizate, respectiv infiintate, pentru a desfaanra activitšti sportive;
f) excluderea cumulului in sensul ca o structurš sportivd, pentru aceea§i activitatea
desfaanratš, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare
nerambursabilš de la aceea§i autoritate finantatoare in decursul unui an calendaristic;
g) anualitatea, in sensul deruldrii intregii proceduri de finantare in cadrul anului
calendaristic in care s-a acordat finantarea nerambursabilš din bugetul judetului;
h) cofinantarea, in sensul ca finanWile nerambursabile trebuie insotite de o contributie a
beneficiarului de minimum 10% din valoarea totalš a finantšrii.
—

—

—

—

—

—
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1.5. Informare publicš transparen(š decizionalš
Art. 8 Procedurile de planificare si executare a plafoanelor fondurilor destinate finantkii
nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finantare nerambursabilš,
contractele de finantare nerambursabilš incheiate de autoritatea finantatoare cu
beneficiarii, precum si rapoartele de executie bugetarš privind finantšfile nerambursabile,
constituie informatii de interes public potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public.
Art. 9 (1) Consiliul Judetean Iasi in calitate de autoritate finantatoare are obligatia de a
face urmštoarele anunturi publice:
a) Publicarea in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a VI-a a programului anual propriu
pentru acordarea de finantšri nerambursabile, in cel mult 30 de zile de la aprobarea
bugetului Judetului Iasi;
b) Publicarea anuntului privind sesiunea de selectie in Monitorul Oficial al Romdniei,
Partea a VI-a, pe site-ul Consiliului Judetean lasi, precum si in presa scrisd in doud
cotidiene locale, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data limitš
pentru depunerea ofertelor sportive; in cazul in care din motive de urgentš, respectarea
termenului de 30 de zile ar cauza prejudicii autoritštii finantatoare, aceasta are dreptul de
a accelera aplicarea procedurii de selectie de proiecte prin reducerea numdrului de zile,
dar nu mai putin de 15 zile;
c) La finalul exercitiului bugetar, Consiliul Judetean Iasi are obligatia intocmirii unui
raport cu privire la contractele de finantare nerambursabild incheiate in cursul anului
fiscal, care va cuprinde programele finantate, beneficiarii si rezultatele contractului.
Raportul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a VI-a , precum si pe siteul propriu al autoritštii finantatoare.
(2) Consiliul Judetean Iasi are obligatia sd precizeze in anuntul de participare:
a) Termenul limitš pentru depunerea/ transmiterea documentatiei in vederea solicitarii
finantšrii, maxim 30 de zile de la data publicarii anuntului de participare;
b) Indicarea sursei pentru obtinerea de informatii suplimentare si de obtinerea
formularelor — ( www.icc.ro );
Adresa si locul unde poate fi depusd documentatia in vederea solicitdrii finantšrii:
Consiliul Judetean Iasi, Bdul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69.
(3) In cazul in care la o procedurd de selectie participš un singur solicitant, aceasta se va
repeta. Dacd in urma reludrii procedurii de selectie un singur participant a depus solicitare
de finantare, Autoritatea Finantatoare are dreptul de a atribui contractul de finantare
nerambursabilš acestuia.
1.6. Comunicšri
Art. 10 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare determinate de aplicarea
prevederilor prezentului Ghid, se vor face sub formš de document scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si al primirii
la Consiliul Judetean Iasi, Bdul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69.
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URA DE SOLICIT

A

2.1. Etapele procedurii
Art. 11 (1) Atribuirea contractelor de finantare nerambursabilš se face exclusiv pe baza
selectiei publice de proiecte, procedurš care permite atribuirea unui contract de finantare
nerambursabilš din fonduri publice, prin selectarea acestuia de cdtre o comisie de
evaluare §i selectie, cu respectarea principiilor prevšzute in prezentul Ghid.
Procedura de selectie de proiecte, organizatš de autoritatea finantatoare va cuprinde
urmštoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finantšrilor nerambursabile;
b) publicarea anuntului de participare;
c) depunerea propunerilor de proiecte;
d) evaluarea propunerilor de proiecte, care se face de cštre comisia de evaluare si selectie
a proiectelor sportive;
e) comunicarea rezultatelor;
f) solutionarea contestatiilor, care se face de cdtre comisia de solutionare a contestatiilor;
g) aprobarea rezultatului final al selectiei prin hotArdre a autoritštii finantatoare;
h) incheierea contractelor de finantare nerambursabilš;
i) publicarea anuntului de atribuire a contractelor de finantare nerambursabilš;
j) executarea contractului de finantare nerambursabilš.
2.2. Conditii de eligibilitate
Art. 12 (1) Criteriile si conditiile de acces la fondurile publice care trebuie indeplinite de
cštre structurile sportive, respectiv de asociatiile pe ramurš de sport judetene, in raport cu
prevederile Ordinului nr. 664/2018, sunt urmštoarele:
a) sš fie structurš sportivš recunoscutš in conditiile legii avdnd sediul pe raza judetului
Iasi.
b) sa facš, dacš este cazul, dovada afilierii la federatia sportivš nationald de
specialitate/asociatia judeteand de profil, prin act emis de acesta (mai putin in cazul
asociatiilor care promoveazd strict proiecte pentru sustinerea sportului de masA/pentru
toti);
c) sš depunš cererea de finantare completš in termenul stabilit de Consiliul Judetean Iasi;
d) sš nu se afle in litigiu cu institutia publica cšreia ii solicitš atribuirea unui contract de
finantare;
e) sš nu furnizeze informatii false in documentele care insotesc cererea de finantare;
f) sš nu se afle in situatia de nerespectarea dispozitiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum si a legi;
g) sš participe cu o contributie financiarš de minimum 10% din valoarea totalš a
proiectului;
i) sš nu facš obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori sa se afle deja in
stare de dizolvare sau de lichidare in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
j) sa nu aibš obligatii de platš exigibile privind impozitele si taxele cdtre stat, precum si
contributii cštre asiguršrile sociale de stat;
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(2) Consiliul Judetean Ia§i are drptul de a nu permite participarea la selectia de proiecte
solicitantilor care nu si-au indeplinit obligatiile asumate prin contractele de finantare
anterioare.
2.3 Clarificšri
Art. 13 (1) Orice persoana juridicš de drept public sau privat fa'rš scop patrimonial
care doreste sš participe la procedura de selectie in vederea accesšrii de fonduri
nerambursabile, cu respectarea conditiilor de eligibilitate din prezentul Ghid, are dreptul
de a solicita si de a primi clarificari din partea autoritštii finanantatoare.
(2) Autoritatea finantatoare are obligatia de a transmite rdspuns la orice solicitare de
clarificšri primitš cu cel putin 6 zile inainte de data limitš pentru depunerea
propunerilor de proiect.
(3) Autoritatea finantatoare are obligatia de a transmite raspunsul la solicitarile de
clarificAri cu cel putin 4 zile inainte de data limitš pentru depunerea propunerilor de
proiect.
2.4. Procedura de depunere a proiectelor spotive
Art. 14 (1) Pentru a participa Ia selectia de propuneri de proiecte, solicitantii trebuie sš
depunš, in termenul stabilit de cštre autoritatea finantatoare prin anuntul de participare,
documentatia de solicitare a finantšrii. Documentatia va fi intocmitš in limba romanš.
(2) Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al
continutului si trebuie sa fie semnatš, pe propria rdspundere, de cštre solicitant sau de
cštre o persoanš imputernicitš legal de acesta.
(2) Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei si va ramšne ferm pe toatš
durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabilš;
(3) Cererea de finantare, impreund cu toate anexele, trebuie completatš lizibil,
integral. Lipsa unor informatii solicitate in Cererea de finantare poate atrage dupa sine
depunctarea sau chiar eliminarea proiectului de cštre evaluatori. Se vor furniza explicit
detalii suficiente pentru a asigura claritatea solicitšrii.
(4) Toate documentele depuse si in copie vor fi certificate cu mentiunea "conform cu
originalul" si asumate, prin semnaturš, de reprezentantul legal al solicitantului.
Documentele trebuie completate integral in limba romand, numerotare, semnate de
cdtre reprezentantul legal al solicItantului si opisate
(5) Dosarul propunerii de proiect se va depune intr-un singur exemplar, in plic inchis, la
care se anexeaza scrisoarea de inaintare, la registratura autoritštii finantatoare, respectiv,
Bdul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, Iasi, in termenul stabilit de cštre autoritatea
finantatoare prin anuntul de participare.
(6) Plicurile depuse dupš termenul limitš vor fi inregistrate cu consemnarea datei si a orei
primirii, dupš care vor fi returnate expeditorului, prin postš, nedeschise. Nu vor fi
inregistrate si nu vor fi luate in considerare propunerile de proiect transmise prin fax sau
e-mail, in plicuri deschise sau care nu sunt prezentate in conformitate cu prevederile
prezentului Ghid.
(7) Dosarul propunerii deproiect trebuie sit continci urm6toarele documente:
a) documente care sa dovedeascš infiintarea si thnctionarea legalš a solicitantului: actul
constitutiv, statutul, hotArdre judecatoreascš, acte aditionale, copie a rezolutiei, legii,
8

decretului sau deciziei cu privire la infiintarea organizatiei respective sau contractul
de asociere al organizatiei solicitantului si al fiecšrei organizatii partenere (dupš caz),
certificat de identitate sportivš fatš-verso din care sš reiasš disciplina/disciplinele
incluse in activitatea structurii nominalizate, sau dovada depunerii Cererii de
inregistrare in Registrul Sportiv — copie "conform cu originalul";
b) dovada afilierii la federatia sportivš nationalš de specialitate si/sau la asociatia pe
ramurš de sport judeteanš, dupš caz — copie "conform cu originalul"•
c) actele doveditoare ale sediului solicitantului si actele aditionale, dupš caz, din care
rezultš ca acesta este situat pe raza administrativš a judetului Iasi - copie "conform cu
originalul";
d) Cererea de finantare, conform Anexei, completatš integral, semnatd, in original;
e) Raportul de activitate, cuprinzand datele relevante pentru sustinerea cererii de finantare;
f) Declaratie de impartialitate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finantšrilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes
general, cu modificlirile completdrile ulterioare semnatš, in original;
g) Deciaratie pe propria rdspundere conform Ordinului 664/2018 privind finantarea din
fonduri publice a proiectelor si programelor sportive, cu modificarile ulterioare (Anexa),
semnata, in original;
h) Curriculum Vitae al managerului de proiect in care sš fie evidentiate experienta in
domeniul derularii de proiecte sportive, calificari relevante in domeniu, precum si
experienta sportiva, dacd este cazul;
i) Curriculum Vitae al responsabilului financiar de proiect;
m) Declaratie pe proprie rdspundere a reprezentatului legal al beneficiarului privind
asigurarea contributiei in cuantum de minim 10% din valoarea totalš a proiectului.
Aceasta trebuie asiguratš in totalitate pšnš la momentul solicitarii ultimei tranei;
j) Acord de asociere/parteneriat al solicitantului, daca este cazul, in copie "conform cu
originalul".
k) Certificatul de atestare fiscalš din care sš rezulte cš solicitantul nu are datorii
la bugetul consolidat al statului, emis de unitatea administrativ — teritorial in care
are sediul asociatia/f undatia —in original precum si Certificatul de atestare fiscalš
privind impozitele si taxele locale, din care sš rezulte cš solicitantul nu are
datorii la bugetul local, emis de unitatea administrativ - teritorialš in care are
sediul asociatia/fundatia - in original. Aceste documente vor fi depuse in
termen de maximum 24 de ore de la expirarea perioadei de contestatie.
2.5. Comisia de evaluare si selectie a proiectelor sportive. Criterii de selectie
Art. 15 Selectia proiectelor sportive se realizeazš de cštre Comisia de evaluare si selectie
a proiectelor spotive, constitutš la nivelul Autoritštii Finantatoare.
Art. 16 (1) Comisia de evaluare si selectie a proiectelor sportive va fi alcdtuitš 4 membri
titulari din rindul consilierilor judeteni, desemnati prin Hotšrdre de Consiliu Judetean
Iasi, 3 membri titulari functionari din cadrul aparatului de specialitate si un membru de
rezervš din cadrul aparatului de specialitate desemnati prin Dispozitie a Presedintelui
Consiliului Judetean Iasi. Comisia este legal intrunitš in prezenta a cel putin jumštate plus
unu din membrii sši.
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(2) Membrii comisiei de evaluare si selectie a proiectelor sportive au dreptul de a analiza
si evalua documentele depuse de solicitanti, in sedinte comune, insš orice decizie a
comisiei de evaluare si selectie a proiectelor sportive trebuie sa intruneascš votul a cel
putin 2/3 dintre membrii sši. Comisia de evaluare si selectie a proiectelor sportive are
obligatia sš intocmeascš inscrisnri prin care se formalizeazd deciziile adoptate in cadrul
procesului de evaluare.
(3) Membrii comisiei de evaluare/ comisiei de solutionare a contestatiilor vor completa
grile de evaluare individuale. In cazul in care comisia nu ajunge la un acord comun,
decizia finalš se adoptš cu votul a 2/3 dintre membrii sši.
(4) Membrii comisiei de evaluare si selectie a proiectelor sportive care nu sunt de
acord cu decizia adoptatš au obligatia de
prezenta punctul de vedere in scris,
atasand, in acest sens, nota de evaluare individualš la raportul comisiei de evaluare si
selectie a proiectelor sportive.
(5) Comisia de evaluare si selectie a proiectelor sportive are obligatia de a stabili
care sunt clarificarile si completšrile necesare pentru evaluarea fiecšrui proiect, in
termen de 3 zile. Termenul de rdspuns la solicitarile de clarificAri este de 3 zile.
Comunicarea transmisš in acest sens catre solicitantul de finantare trebuie sš fie
clarš, precisš, sa defineascš in mod explicit si suficient de detaliat in ce constš
solicitarea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor sportive si sa nu modifice sub
nici o formš propunerea de proiect.
(6) In cazul in care solicitantul de finantare nu transmite, in perioada precizatš de
comisia de evaluare si selectie a proiectelor sportive, clarificarile/rAspunsurile
solicitate sau in cazul in care explicatiile prezentate de solicitantul de finantare nu
sunt concludente, proiectul va fi considerat neconform.
(7) In cazul in care solicitantul de finantare modificš prin rdspunsurile pe care le
prezintš comisiei de evaluare si selectie a proiectelor sportive continutul propunerii de
proiect, propunea sa de proiect va fi consideratš neconformš.
(8) Fard a putea depšsi 30 zile, durata activitAtii Comisiei este datš de: volumul
documentelor, numšrul solicitšrilor de finantare depuse in cadrul unei sesiuni de
selectie, numšrul solicitarilor de clarificšri, precum si orice alte evenimente de naturš
a intarzia procedura de evaluare.
Art. 17 Comisia de evaluare si selectie a proiectelor sportive are urmAtoarele atributii:
(1) Verificš daca au fost depuse toate documentele necesare si daca sunt respectate
conditiile de eligibilitate a proiectelor;
(2) Asigurš respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de finantare
nerambursabilš;
(3) Verificš dacš solicitantii au depus Declaratia pe proprie rdspundere privind
asigurarea cofinantšrii proiectelor conform prevederilor legale;
(4) Verificš, analizeazš si noteazd proiectele sportive in conformitate cu grila de
acordare a punctajelor;
(5) Stabileste ierarhia proiectelor, pe baza punctajului obtinut;
(6) Stabileste cuantumul si categoriile de cheltuieli pentru care se va acorda finantarea
nerambursabilš;
(7) intocmeste Raportul Final de evaluare si selectie care va fi publicat pe site-ul
Consiliului Judetean Iasi, www.icc.ro ;
10

(8)Asigurd respectarea tuturor cerintelor prevdzute de legislatie si de prezentul ghid.
(9) Fiecare membru al Comisiilor mentionate mai sus va completa o Declaratie de
impartialitate (Anexa 2).
Art. 18 (1) Analiza, evaluarea si selectia proiectelor sportive se face in douš
etape:
Etapa 1. Se verificš indeplinirea criteriilor de eligibilitate a solicitantilor si a conformitatii
administrative a propunerilor de proiect. Comisia de evaluare si selectie a proiectelor are
dreptul de a solicita completarea documentatiei depuse de solicitant. Nerespectarea
termenului de rdspuns, respectiv 3 zile de la data transmiterii solicitšrii, duce la
descalificarea solicitantului.
(2) Etapa a doua: Se analizeazd si evalueazš propunerile de proiect in baza grilelor de
evaluare.
a) Grila de acordare a punctajelor pentru proiectele sportive din cadrul programului
SPORTUL DE PERFORMANTA - este urm'dtoarea:
Criterli de evaluare

Punctaj

I. Relevanta capacitatea proiectului de a raspunde unuia sau mai
multor obiective specific din cadrul programului SPORTUL DE
PERFORMANDI
1.1 Activitatile propuse prin proiect vizeaza 1-2 obiective specifice

Max. 10 puncte

1.2 Activitatile propuse prin proiect vizeaza 3 sau mai multe obiective
specifice
2. Anvergura proiectului, incadrarea pe nivele de important ii Si
relevanta sa
2.1 Local
2.2 Zonal
2.3Judetean
2.4 National
2.5 International
3. Structura participantilor pe categorii de vtirstii
3.1 Copii junior
3.2 Seniori
4. Contributia solicitantului de cofinantare, din surse financiare
proprii
4.1
> 10%
4.2
> 15%
4.3
> 20%
4.4
> 25%
5. incadrarea proiectului pe ramurd de sport
5.1 Olimpic
5.2 Neolimpic
6. Experienta manageriald yi capacitatea de implementare
6.1 Experienta in managementul de proiecte (experienta solicitantului
si/sau a partenerilor, experienta coordonatorului si a echipei de

10 puncte

-
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5 puncte

Max. 5 puncte
1 punct
2 puncte
3 puncte
4 puncte
5 puncte
Max. 5 puncte
3 puncte
2 puncte
Max. 20 puncte
5 puncte
10 puncte
15 puncte
20 puncte
Max. 10 puncte
10 puncte
5 puncte
Max. 5 puncte
5 puncte

proiect conform CV-urilor)
7.Bugetul

Max. 30 de
puncte
15 puncte

7.1
Bugetul este detaliat, raportul cheltuieli estimate-rezultate
asteptate este realist si in concordantd cu activitatile planificate
7.2 Cheltuielile propuse au fost corect incadrate in categoria celor
15 puncte
eligibile sau neeligibile si reflecta in mod real raportul valoare-cost
8. Gradul de vizibilitate al proiectului si capacitatea sa de a
Max. 15 puncte
consolida imaginea judetului Itqi
8.1 Contributia adusd de sportivii ieseni in ierarhiile stabilite la nivel
5 puncte
judetean in competitiile anterioare
8.2 Contributia adusd de sportivii ieseni in ierarhiile stabilite la nivel
10 puncte
national in competitiile anterioare
8.3 8.1 Contributia aduth de sportivii ieseni in ierarhiile stabilite la
15 puncte
nivel international in competitiile anterioare
Total
100 de puncte

b) Grila de acordare a punctajelor pentru proiectele sportive din cadrul programului
SPORTUL SPORTUL PENTRU TOTI este urmatoarea:

Criterii de evaluare pentru proiectele sportive din cadrul programului
SPORTUL PENTRU TOTI
1. Localitateallocalithfile unde urmeazti sei se desfilsoare activitgile
din proiect
1.1 Evenimentele se desfasoard numai in mediul urban
1.2 Evenimentele se desfasoarei mediul rural si/sau mic urban
1.3 Evenimentele se desfasoard in mai multe localitati din mediul
rural si/sau mic urban
2. Anvergura proiectului, incadrarea pe nivele de importantei fi
relevanta sa
2.1 Local
2.2 Judetean
2.3National
2.4 International
3. Structura participantilor pe categorii de vOrstš
3.1 Copii §i tineri de varsta pre§colarš §i §colarš (4 18 ani)
3.2 Adulti peste 18 ani
3.3 Adulti peste 35 de ani
3.4 Adulti peste 55 de ani
4. Categoria beneficiarilor include Si persoane cu oportunititi
reduse si cu dizabilitAti
4.1 Categoria beneficiarilor include §i persoane cu oportunitšti reduse
4.2 Categoria beneficiarilor include §i persoane cu dizabilitšti
4.3 Categoria beneficiarilor include §i persoane cu oportunitšti reduse
—
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Punctaj
Max. 10 puncte
2 puncte
7 puncte
10 puncte
Max. 10 puncte
5 punct
7 puncte
9 puncte
10 puncte
Max. 10 puncte
4 puncte
2 puncte
2 puncte
2 puncte
Max. 15 puncte
5 puncte
10 puncte
15 puncte

si personae cu dizabilitati
4. Contributia solicitantului de cofinantare, din surse financiare
proprii
4.1
> 10%
4.2
> 15%
4.3
> 20%
4.4
> 25%
5. Experienta manageriald si capacitatea de implementare
6.1 Solicitantul dovedeste faptul cii a implementat cu succes cel putin
un proiect cu finanfarenerambursabilci
6.2 Solicitantul dovedeste faptul cil a implementat cu succes mai mult
de un proiect cu finantarenerambursabild
7. Bugetul
7.1 Bugetul este complet si corelat cu activiteifile propuse, cu resursele
material implicate in realizarea proiectului, toate categoriile de
cheltuieli sunt justificate si detaliate, raportul cheltuieli estimaterezultate asteptate este realist
7.2 Cheltuielile propuse au fast corect incadrate in categoria celor
eligibile sau neeligibile si reflectei in mod real raportul valoare-cost
Total

Max. 20 puncte
5 puncte
10 puncte
15 puncte
20 puncte
Max. 5 puncte
3 puncte
5 puncte
Max. 30 de
puncte
15 puncte

15 puncte
100 de puncte

c) Fiecare proiect sportiv va fi analizat de toti membrii comisiei de evaluare si selectie si
notat conform grilei de acordare a punctajelor pentru proiectele sportive din prezentul
ghid.
d) La evaluarea proiectelor nu sunt acceptate diferente mai mari de 10 puncte intre
membrii Comisiei de evaluare si selectionare constituitš in acest scop.
e) Pentru a fi selectat in vederea finantšrii, proiectul trebuie sa intruneascš un punctaj
total de minim de 60 de puncte la criteriile de evaluare.
f) Proiectele vor fi selectionate in vederea finantšrii in ordinea clasamentului rezultat ca
urmare a evaludrii, in limita sumelor disponibile. Clasamentul se realizeaza in ordinea
descrescštoare a punctajelor.
g) In cazul in care existš mai multe proiecte cu punctaj egal, vor avea prioritate pentru
finantare proiectele pentru care este mai mare cuantumul contributiei proprii a
solicitantului de finantare.
h) Solicitantii vor fi informati in scris de catre autoritatea finantatoare despre decizia sa in
legaturš cu cererea lor de finatare.
i) Decizia de respingere a unei propuneri de proiect va avea Ia bazš unul din urmštoarele
motive:
- Documentatia a fost depusš dupš termenul limita precizat in anuntul de participare;
- Documentatia de calificare este incompletš sau nu este conformš conditiilor impuse
si in urma solicitarilor de clarificšri ale comisiei de evaluare nu s-au depus
completšri;
- Solicitantul sau unul din parteneri este neeligibil; Proiectul este neeligibil;
- Proiectul nu intruneste minim 60 puncte.
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Art. 19 in vederea solutionšth eventualelor contestatii depuse de candidati, la nivelul
autoritštii finantatoare se infiinteazd o Comisie de solutionare a contestatiilor constituitš
prin Hotardre a Consiliului Judetean Ia§i precum §i prin Dispozitia Pre§edintelui
Consiliului Judetean Ia§i.
Art.20 (1) Rezultatul sesiunii de evaluare §i selectie a proiectelor poate fi contestat de
cštre solicitantii ale cdror cereri au fost respinse. Contestatia se depune in formš scrisš, la
Registratura Consiliului Judetean Ia§i, in termen de 3 zile lucrštoare de la primirea
scrisorii de informare trimisš de autoritatea finantatoare. In termen de 5 zile lucrštoare de
la expirarea termenului de depunere, contestatiile sunt analizate §i solutionate de cštre
comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Comisia de solutionare a contestatillor va fi alcštuitš 4 membri titulari din randul
consilierilor judeteni, desemnati prin Hotardre de Consiliu Judetean Ia§i, 3 membri titulari
functionari din cadrul aparatului de specialitate §i un membru de rezerva din cadrul
aparatului de specialitate desemnati prin Dispozitie a Pre§edintelui Consiliului Judetean
Ia§i. Comisia este legal intrunitš in prezenta a cel putin jumštate plus unu din membrii sši.
(3) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii:
- solutioneazd contestatiile care se referš doar la proiectul contestatarului prin verificarea
tuturor documentelor depuse in termenul stabilit prin prezentul ghid, eventual prin
recalcularea punctajelor obtinute, dacš este cazul;
- transmite secretariatului tehnic rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate
deponentilor de proiect;
(4) Contestatiile vor fi solutionate in termen de maxim 5 zile lucrštoare de la data expirdrii
termenului de depunere a contestatiilor.
(5) Contestatia se formuleazd in scris §i va contine urmatoarele:
- datele de identificare ale contestatarului;
- numšrul de inregistrare al cererii de finantare §i titlul proiectului;
- obiectul contestatiei;
- motivarea contestatiei;
- semnatura contestatarului sau a imputernicitului acestuia.
(6)Rezultatele privind solutionarea contestatiilor §i rezultatele finale ale selectiei
proiectelor se publicš pe site-ul Consiliului Judetean Ia§i.
(7) Solutia comisiei de contestatie se comunicš contestatorului in scris, prin adresš
oficialš, in termen de maxim 3 zile lucrštoare de la data intocmirii procesului-verbal al
§edintei comisiei.
(8) Solutia data de comisia de solutionare a contestatiilor este definitivš, inclusiv
modificarea clasamentului/punctajelor si nu mai poate fi inaintatš o nouš contestatie
autoritštii finantatoare de cdtre acela§i solicitant in aceea§i spetš.

CAPITOLUL 111. CONTRACTUL DE FP4ANTARE
3.1. incheierea contractului de finantare
Art.21 (1) Contractul de finantare se incheie pe baza propunerii de proiect, a§a cum a fost
ea inaintatš spre analizš §i evaluare Comisiei de evaluare §i selectie a proiectelor.
(2)Contractul se incheie intre Judetul Ia§i — Consiliul Judetean Ia§i §i solicitantul
selectionat, conform Anexei 5 - Contractul de finantare nerambursabilš - la prezentul
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Ghid, in termende maxim 15 de zile de la data comunicarii cštre beneficiar a rezultatului
sesiunii de selectie.
(3) Etapele contractšrii:
- inniintarea solicitantului de cštre autoritatea finantatoare cu privire la faptul cš a fost
selectat pentru obtinerea de finantare nerambursabilš;
- Furnizarea de cštre solicitant a unui cont bancar necesar implementšrii proiectului.
- Semnarea contractului de finantare nerambursabilild cu anexele aferente.
(5) Contractul de finantare va fi incheiat in douš. (2) exemplare egal valabile juridic, un
exemplar, semnat, pentru fiecare parte.
3.2 Valoarea si durata Contractului de finantare
Art. 22 Valoarea contractului de finantare este valoarea finantšrii alocate (de maxim
90%) plus contributia beneficiarului, in cuantum de minim 10 % din valoarea totalš
eligibila a proiectului.
Art. 23 Durata Contractului de finantare este de la data semnšrii contractului, cuprinde
perioada de implementare efectiva a activitštilor proiectului §i pAna la efectuare platii
ultimei tranw de cdtre autoritatea finantatoare, dar nu mai tarziu de 15 decembrie a anului
in curs.
3.3 Derularea Contractului de finantare
Art. 24 Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate in baza unui contract de finantare
nerambursabilš numai in mšsura in care sunt justificate si oportune au fost contractate
in perioada executdrii contractului.
Art. 25 Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse in Anexa nr. 6 la prezentul Ghid.
Art. 26 Autoritatea finantatoare va stabili, prin contractul de finantare nerambursabilš ca
platile cštre beneficiar sa se facš in maxim 3 trame, astfel: prima tramš pe baza unei
cereri de platš sau unei cereri de rambursare, a doua tran§a pe baza unei cereri de platš
sau unei cereri de rambursare, ultima transd in regim de decontare (cerere de rambursare).
Art. 27 Cu exceptia primei trame (doar in cazul in care beneficiarul opteazš pentru
plata acesteia in avans, prin Cerere de platš - Anexa nr. 7) urmštoarele douš trame
vor fi ptštite numai dupš prezentarea raportului intermediar §i a documentelor justificative
aferente cheltuielilor efectuate din tran§a anterioard cu respectarea bugetului anexat la
contractul de finantare.
Art. 28 Prima tran0 va fi de 50% din valoarea finantšrii totale acordate conform
contractului de finantare, cea de-a doua tran0 va fi de 40% din valoarea finantšrii
nerambursabile iar ultima tramš (in regim de decontare) de minimum 10% din valoarea
totala a finantarii nerambursabile, va fi viratš beneficiarului, conform mecanismului de
rambursare, in termen de maxim 30 de zile de la depunerea raportului final, dar nu mai
tArziu de 15 decembrie a anului in curs.
Art. 29 La momentul depunerii cererii de platš pentru trama a doua, respectiv 40% din
valoare finantšrii nerambursabile, Beneficiarul va face dovada asigurarii a 50% din
contributia proprie. La momentul depunerii cererii de rambursare pentru ultima tran§š.
Beneficiarul va face dovada asiguršrii in integralitate a cofinantšrii.
Art. 30 Autoritatea finantatoare
rezervd dreptul de a solicita completšri la raportul
final in scopul completšrii documentatiei si validarii raportului final de activitate.
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Art. 31 Beneficiarul este obligat sš reflecte corect si la zi, in evidentele sale contabile,
toate operatiunile economico - financiare ale proiectului si sš le prezinte Autoritštii
Finantatoare, ori de cate ori ii sunt solicitate si sš depunš, la Raportul final de activitate,
Balanta si Registrul jurnal.
Art. 32 Autoritatea contractantš poate suspenda, cu notificare scrisš, in intregime sau
partial, plata, fard rezilierea contractului, in cazul nerespectšrii de eštre beneficiar a
oricšreia dintre obligatiile sale contractuale si s'š procedeze la verificarea intregii
documentatii privind derularea proiectului finantat si utilizarea finantšrii.
Art. 33 Atunci cAnd, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul
achizitioneaza, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau servicii,
procedura de achizitie este cea prevazutš de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicš/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modific'šrile si completšrile ulterioare.
Art. 34 Contractele de finantare nerambursabila vor prevedea, sub sanctiunea
calitatea Curtii de Conturi a Romšniei de a exercita controlul financiar asupra derulšrii
activitštii nonprofit finantate.
3.4 Modificarea contractului de finantare nerambursabilš
Art. 35 in cazul in care, dupš data semndrii contractului, apar schimbdri care nu
afecteazd implementarea proiectului, respectiv (inlocuirea membrilor echipei de
implementare, schimbarea adresei, schimbarea numšrului de cont bancar, amAnarea
concursului/competitiei sau a unei activitšti din cadrul proiectului din motive
neimputabile beneficiarului, s.a) contractul de finantare va fi modificat prin act
aditional, cu acordul ambelor pArti, cu justificarea detaliatš a motivelor pentru care se
impune schimbarea.
3.5 Procedura de raportare qi control
Art. 36 (1) Pe parcursul derulArii contractului, solicitantii care au primit finantare
nerambursabililš au obligatia sš prezinte autoritštii finantatoare urmštoarele
raportšri:
a) Raportdrile intermediare in cazul cererilor de platš vor fi depuse la autoritatea
finantatoare impreunš cu dovada efectudrii platilor;
b) Pand la de data de 25 noiembrie a anului in curs beneficiarul are obligatia de a
intocmi si depune raportul final de activitate la sediul autoritatii finantatoare care trebuie
sš fie insotit de documentele justificative pentrn cheltuielile efectuate (in copie, purtand
mentiunea "conform cu originalul", semnate de reprezentantul benficiarului sau de
persoana imputernicitš de cštre acesta) si dosar de imagine, continand tipariturile
proiectului/actiunii, articole apšrute in presš, spoturi publicitare, fotografii pe CD,
exemplare/mostre ale materialelor realizate sau dovezi ale realizšrii distribuirii acestora,
dosar de presš pentru campanii de promovare, etc. Este obligatoriu sš se mentioneze in
toate materialele de promovare "Proiect finantat din bugetul Judetului Iasi — Consiliul
Judetean Iasi ", impreund cu sigla Consiliului Judetean Iasi.
c) Decontul financiar final se va realiza doar in momentul in care documentatia este
complea
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d) in cazul in care se constatš nerespectarea unor prevederi din prezentul Ghid sau
nerealizarea unor activitšti ori a indicatorilor prevazuti, autoritatea finantatoarc poate
decide o penalizare pentru beneficiarul finantšrii, prin diminuarea cu maxim 10% din
suma inaintata spre decontare. Decizia va fi comunicatš beneficiarului printr-o adresš,
in scris, pand la realizarea decontului final.
(2)Raportšrile intermediare/finale vor fi intocmite in conformitatc cu Anexa 9 la
prezentul ghid.
(3)In cazul proiectelor/programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale in
termenul stabilit prin contract, autoritatea finantatoare va proceda la recuperarea
sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor legale in vigoare.
Art. 37 Mecanismul cererilor de platš/rambursare:
(1) Cu exceptia primei cereri de platš (doar in cazul in care beneficiarul opteazi
pentru plata acesteia in avans, prin Cerere de platš - Anexa nr. 7) celelalte se vor
depune impreund cu documentele justificative aferente cheltuielilor realizate.
(2)Cererea de platš trebuie sš fie insotitš de copii dupš urmštoarele documente
justificative:
a) pentru achizitionarea bunurilor, serviciilor si lucršrilor se vor depune in copie cu
mentiunea "conform cu originalul" documentele care fac dovada respectšrii procedurii
prevšzute in legislatia romaneascš privind achizitiile publice, respectiv:
- copie a dosarului de achizitie (dosarul de achizitie trebuie sa contina si dovada
prospectdrii pietei, respectiv prezentarea ofertelor, in conformitate cu plafoanele
stabilite de prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizille publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitide publice;
- factura fiscald;
- dovada platii (ordin de platd, extras de cont, bon fiscal sau chitantš)
- notš de receptie si bon de consum, in cazul bunurilor;
- contract prestšri servicii si proces verbal de receptie a serviciilor in cazul prestšrilor
de servicii.
b) pentru decontarea cheltuielilor de inchiriere a unor bunuri, spatii etc., conform
art. 22, alin. (1) lit. a), din Hotardrea Guvernului nr. 1447/2007:
- contract de inchiriere;
- factura fiscalš;
- dovada platii (ordin de platš, extras de cont, bon fiscal sau chitantš.).
c) pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea, conform prevederilor ar. 12 din
H.G. 1447/2007:
- facturš fiscalš (detaliatš nr. de persoane x nr. de zile x valoareaki/persoard =
valoare totalš), semnatd si stampilatš de unitatea prestatoare;
- lista persoanelor cazate (nume, prenume, calitatea in proiect, perioada cazdrii,
numšrul noptilor de cazare) semnatš de persoanele cazate precum si de reprezentantul
legal al beneficiarului proiectului;
- dovada efectudrii platii (ordin de platš, extras de cont, bon fiscal sau chitantš).
d)pentru decontarea cheltuielilor privind transportul participantilor la actiunile
sportive organizate in cadrul se vor prezenta:
- bilete de transport (tren, avion, etc.) insotite de dispozitie de platš casierie/ extras
de cont din care sa rezulte achitarea sumelor de catre beneficiarul proiectului;
- facturš fiscala insotitš de: bonuri fiscale/ chitante fiscale/ordin de plata si foaie de
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parcurs, contract de inchiriere a mijloacelor de transport (dacš este cazul);
- lista persoanelor care au beneficiat de contravaloarea cheltuielilor de transport
(nume, prenume, calitatea in proiect) semnatš de persoanele care au beneficiat de
servicii precum si de reprezentantul legal al beneficiarului proiectului;
- in cazul deplasdrii cu mijloacele de transport personale: bonuri fiscale carburant
contindnd codul de identificare fiscalš al beneficiarului cu datš anterioarš apropiatš
deplasdrii sau din perioada deplasšrii, ordin de deplasare semnat de reprezentantul legal
al beneficiarului proiectului, foaie de parcurs semnatš atšt de Beneficiar cdt si la
destinatia deplasšrii. Suma decontatš va fi contravaloarea a 7,5 litri/ suta de km.
e) pentru decontarea cheltuielilor de masš, conform prevederilor H.G. 1447/2007:
- facturš fiscalš;
- pontaj cu sportivii care au beneficiat de masš semnat de reprezentantul legal al
structurii sportive, lista persoanelor care au beneficiat de servicii de masš (nume,
prenume, calitatea in proiect, perioada) semnatš de persoanele care au beneficiat de
servicii precum si de reprezentantul legal al beneficiarului proiectului;
- dovada
ordin de platš, extras de cont, bon fiscal su chitantš.
f) pentru decontarea cheltuielilor pentru materiale consumabile, conform art. 22,
alin. (1), lit. d) si a cheltuielilor pentru materiale de promovare conform art. 23, alin. (2)
din Hotšrarea Guvernului nr. 1447/2007:
- factura fiscalš detaliatš sau insotitš de anexš, fiind mentionate toate produsele
achizitionate (cantitate, pret unitar valoare) semnatš de cdtre furnizor ;
- nota de receptie si bon de consum;
- dovada platii (ordin de platš, extras de cont, bon fiscal sau chitantš).
g) pentru decontarea cheltuielilor privind asistenja medicalš §i asigurarea
serviciilor medicale (ambulantš), conform art. 17, alin. (4) si art. 22 alin. (1) lit. c) din
HotArdrea Guvernului nr. 1447/2007:
- stat de platš (medici si/sau asistenti medicali) care sa cuprindš numele si prenumele
persoanelor, suma acordatš., semnštura persoanelor in cazul platii in numerar sau
dovada virdrii sumelor in conturile personale;
- factura fiscalš detaliatš sau insotitš de anexš, fiind mentionate actiunile sportive
conform Calendarului competitional si contract prestšri servicii;
- dovada platii (ordin de platš, bon fiscal sau chitantš).
h) pentru decontarea cheltuielilor privind acordarea de materiale §i echipamente
sportive, conform art. 19 din HotArarea Guvernului nr. 1447/2007:
- factura fiscalš detaliatš sau insotitš de anexš, fiind mentionate toate materialele si
echipamentele sportive achizitionate (cantitate, pret unitar valoare) semnatš de cštre
furnizor;
- nota de receptie, bon de consum, tabel cu persoanele care au beneficiat de
materialele si echipamentele sportive;
- dovada plAtii (ordin de platš, bon fiscal sau chitantš).
i) pentru decontarea cheltuielilor privind acordarea de vitamine §i susjinštoare de
efort, medicamente, materiale sanitare, unguente §i produse pentru masaj utilizate
in procesul de refacere §i recuperare — conform art. 20, alin. (2) din Hotšrdrea
Guvernului nr. 1447/2007:
- factura fiscalš detaliatš sau insotita de anexš, fiind mentionate toate produsele
(cantitate, pret unitar si valoare) semnatš de cštre furnizor;
- dovada plštii (ordin de platš, bon fiscal sau chitantš);
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- lista persoanelor care au beneficiat de produsele medicale (nume, prenume,
calitatea in proiect), semnatš de reprezentantul legal al asociatiei/organizatiei/clubului;
j) pentru decontarea cheltuielilor privind asigurarea ordinii publice 4i respectarea
normelor de pazi protectie contra incendiilor la locul de destšqurare a acfiunilor
sportive conform art. 22 alin. (1) lit. c) din Hotardrea Guvemului nr. 1447/2007:
- factura fiscalš;
- dovada platii (ordin de platš, extras de cont, bon fiscal sau chitantš);
- contract si proces verbal de receptie a serviciilor.
k) pentru decontarea cheltuielilor privind asiguršrile pentru accidente ale
persoanelor conform art. 18, din Hotardrea Guvemului nr. 1447/2007:
- polita de asigurare;
- dovada platii (ordin de platš, extras de cont, bon fiscal sau chitantš);
- copii legitimatii sportivi vizate anual.
I) pentru decontarea cheltuielilor privind taxe de inscriere sau de participare la
actiunile sportive, taxe de organizare a actiunilor, Sn condifiile stabilite de
organizatori conform art. 22, alin. (1) lit. e) din Hotardrea Guvernului nr. 1447/2007:
- factura fiscalš;
- dovada platii (ordin de platš, extras de cont, bon fiscal sau chitantš).
(3) Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordantš cu perioada
desfšsuršrii activitštilor proiectului, asa cum sunt acestea descrise in cererea de
finantare.
(4)In termen de 10 zile lucrštoare de Ia data depunerii de cštre beneficiar a cererii de
platš/rambursare, autoritatea finantatoare efectueaza verificarea documentelor depuse.
Termenul de 10 zile lucratoare poate fi prelungit de situatia in care beneficiarului i se
solicitš completšri, documente aditionale sau clarificari.
(5)Dupš efectuarea verifichrilor, autoritatea finantatoare vireazd beneficiarului valoarea
cheltuielilor eligibile in contul indicat de beneficiar, deschis pe numele beneficiarului.
(6)Regimul de gestionare a sumelor finantate
controlul financiar se realizeazd in
conditiile legii. Dosarul complet continand raportul final al proiectului trebuie pAstrat
timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.
Art. 38 Toate documentele prezentate spre decontare vor fi semnate si vor purta
mentiunea privind certificarea de conformitate cu originalul "CONFORM CU
ORIGINALUL ".

Capitelill TV DISPOZITH FINALE
Art. 39 (I) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legaturš cu procedura
de selectie sau derularea contractelor de finantare se va transmite de cštre solicitantii
finantšrii sub forma de document scris. Orice document scris trebuie inregistrat in
momentul primirii la Registratura autoritatii finantatoare, respectiv Judeful Iasi —
Consiliul Judetean Iasi, Bdul Stefan cel Mare Sfant nr. 69.
(2) Orice document scris trebuie confirmat de primire.
(3)Prezentul ghid se completeazd cu prevederile legale in vigoare care reglementeazš
finantšrile nerambursabile pentru activitšti nonprofit.
(4) Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finantArilor nerambursabile acordate
din bugetul Judetului tasi — Consiliului Judetean
in anul bugetar in curs pentru
domeniul sportului.
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Anexele urmštoare fac parte integrantš din prezentul ghid:
Anexa 1 — Formular de cerere de finantare
Anexa 2 — Declaratie de impartialitate
Anexa 3 — Declaratie pe propria rAspundere
Anexa 4 — Declaratie de impartialitate pentru membrii comisiei de evaluare
Anexa 5 - Contract-cadru de finantare nerambursabilš
Anexa 6 - Cheltuieli eligibile
Anexa 7 — Cerere de platš
Anexa 8 — Cerere de rambursare
Anexa 9 — Raport de activitate intermediar/final
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Structura sportivd

Nr

din . . .

Anexa nr. 1

CERERE DE FINANTARE
pentru finantarea proiectelor si programelor sportive

I. Date privind structura sportivš
1. Denumirea structurii sportive:
2. Adresa:
3. Certificat de identitate sportivš nr. :
4. Cont nr. :
, deschis la:
5. Cod fiscal:
6. Alte date de identificare:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Web:
7. Echipa responsabilš de derularea proiectului (numele si prenumele, functia in
cadrul structurii sportive, telefon)
a) Manager proiect:
b) Responsabil financiar:
c) Responsabil cu probleme tehnice•
d) Alti membri, dupd caz:
* Se vor anexa CV-urile echipei care va realiza implementarea proiectului
II. Date privind proiectul/programul
8. Descrierea proiectului
a) Denumirea proiectului;
b) Valoarea totalš a proiectului si suma solicitatd de la Consiliul Judetean Ia0;
c) Surse de finantare preconizate pentru implementarea proiectului propus: [pot fi
surse proprii (se vor constitui din resursele Solicitantului) si surse atrase (donatii,
sponsorizdri). Sursele atrase nu pot fi finantdri de la alte autoritšti publice. In cererea de
finantare nerambursabild se vor detalia sursele atrase pentru implementarea proiectului
propus, provenienta §i valoarea (suma) dupd cum urmeazd]:

Nr.
crt.
1

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

-

2
2.1

-

Valoare (lei)

2.1.1

- donatii (denumire donator/i)

2.1.2

- sponsorizšri (denumire
sponsor/i)

2.2
2.2.1
2.2.2

Pentru cheltuieli neeligibile
- donatii (denumire donator/i)

- sponsorizAri (denumire
sponsor/i)

d) Costurile proiectului — se vor detalia pe categorii de cheltuieli si surse de finantare,
conform tabelului de mai jos:

Nr.
crt.
1.
2•
3•

4•
5•

6•

7•

8•
9•

Categoria de cheltuieli

Transport
Cazare si masš (se va
detalia)
Cheltuieli
privind
alimentatia de efort
Tiparituri
Echipamente
PrestAri servicii (contracte
de activitate sportivš, etc,
se vor enumera)
Alte cheltuieli
TOTAL
Procentaj

Valoarea totalš

din care:
Suma solicitatš
Veniturirorii
pp
din fonduri
ale structurii
publice din
sportive
Bugetul CJ Iasi

e) Bugetul pe actiuni/activitšti din cadrul proiectului/programului
Die

ot

Ac*ae/aetivitatelcate6orie de chettuieli

Valoarea
totalš

Din
fonduri
publice

.

Din venituri

Preril ale struci
sportive

1. Actiunea/activitatea
Total
din care:
a) I
b)
Exemplu
a) Cheltuieli cazare: 10 persoanex50 lei pe zix5
zile = 2.500 lei
2. Actiunea/activitatea
Total
din care:
a)
b)
Total

f) Justificarea proiectului: [corelarea obiectivelor proiectului cu contextul judetean
specific domeniului pentru care se solicitš finantare, prezentarea nevoii la care rdspunde
proiectul si/sau a problemei care urmeaza a fi solutionata prin intermediul proiectului;
definirea grupului tintš si a beneficiarilor proiectului, schimbkile care se vor produce prin
implementarea proiectului, rezultate asteptate];
(Maxim 2 pag.)
g) Scopul proiectului: ce intentioneazd sa realizeze proiectul;
(Maxim o paginš)
h) Obiectivele proiectului, activitštile si durata acestora, grupul tintš:
Nr.
crt.

Obkctiv general

Categorii de cheltuieli

Obiectiv specific

Activitatel
Actiune

Durata
activitštii
/acijsmii

Numšr de
parlicipanti

i)
Nr.
crt

Diagrama Gantt
Activitate/
subactivitate

1

Al

1.1

A1.1

1.2

A1.2

1...

Al.n

2

A2

2.1

A2.1

2...

A2.n

Pozifia/
persoana
responsabilš
cu
implementarea
activitšiii

Planificare

p!

gl ^'

■-li : el

4gen

4111:

j) Resursele implicate in realizarea proiectului: umane, materiale
[Se va completa si cu informatii referitoare la sediul/sediile unde se vor efectua
activitštile de management ale proiectului, cu dotšrile existente, echipamente IT detinute
si utilizate pentru implementarea proiectului.]
(Maxim 2 pagini)
k) Indicatori de rezultat - cuantificš calitatea rezultatelor si impactul acestora:
- Rezultate imediate (directe) - se vor corela cu informatiile din Diagrama Gantt;
- Rezultate induse (indirecte - efecte pe termen mediu/lung).
(Maxim 1 paginš)
1) Parteneri ai Solicitantului: persoane fizice sau juridice farš scop patrimonial, asociatii
ori fundatii constituite conform legii — sau culte religioase recunoscute conform legii.
Atentie! Partenerii solicitantilor trebuie sš indeplineascš aceleasi criterii de eligibilitate
ca si solicitantii.
m) Colaboratori: persoane fizice sau juridice cu/fard scop patrimonial, inclusiv
institutii/autoritšti publice, care participd alaturi de solicitant si/sau partenerul
solicitantului in scopul indeplinirii obiectivelor proiectului. Colaborarea poate fi exclusiv
gratuitd;
n) Sustenabilitate:
[prezentarea impactului preconizat al proiectului, prezentarea unor elemente care ar
putea fi replicate sau extinse dupd terminarea proiectului]
(Maxim 1 paginš)
o) Contributia la promovarea egalitštii de sanse
(Maxim 1 paginš)
p) Promovare si vizibilitate
Va rugšm sš precizati mdsurile pe care le veti intreprinde pentru a asigura vizibilitatea
proiectului.

Nume/prenume, data, semnštura reprezentantului legal al solicitantului

Anexa nr.2

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezintš conflict de interese orice situatie care il impiedica pe beneficiar
in orice moment sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritštii finantatoare,
precum si situtia in care executarea obiectiva si impartialš a functiilor oricarei
persoane implicate in implementarea proiectului poate fi compromisš din motive
familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altš persoand.
Subsemnatul , ca persoand cu drept de
reprezentare a organizatiei solicitante in ceea ce priveste implementarea
proiectului, md oblig sd iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice
conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si de asemenea, md oblig
sd informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar putea
genera un asemenea conflict.

Numele Si prenumele:
Functia:
Semnatura si stamplila:

Anexa nr. 3
DECLARATIE
Subsemnatul,

, reprezentant legal al structurii
sportive
declar pe propria rdspundere, cunoscand
prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca
structura sportivš pe care o reprezint indeplineste conditiile prevazute de
Ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 664/2018 privind finantarea din
fonduri publice a proiectelor sportive, respectiv:
a) este structurš sportivš recunoscutš in conditiile legii;
b) a publicat, in extras, raportul de activitate si situatia financiarš pe anul
in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea a IV-a,
nr.
; a inregistrat raportul de activitate in Registrul national
al persoanelor juridice fard scop patrimonial cu nr.
c) nu are obligatii de platš exigibile si nu este in litigiu cu institutia finantatoare;
d) nu are obligatii de plata exigibile privind impozitele si taxele cštre stat,
precum si contributiile cštre asigurdrile sociale de stat;
e) informatiile furnizate institutiei finantatoare in vederea obtinerii finantšrii sunt
veridice;
f) nu se afla in situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor
constitutive si a regulamentelor proprii;
g) se obligš sa participe cu o contributie financiard de minimum 10% din
valoarea totalš a finantšrii;
h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare si nu se afld in
stare de dizolvare ori de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;
i) nu beneficiazd de un alt contract de finantare din fonduri publice pentru
acelasi proiect de la aceeasi autoritate finantatoare in cursul anului fiscal curent;
j) nu a beneficiat/a beneficiat in anul fiscal in curs de finantare nerambursabild de
la institutia
, in suma de
lei.
Conform Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie
a acestor date, declar ca sunt de acord cu transmiterea si prelucrarea datelor cu
caracter personal cštre autoritštile care verificš implementarea proiectului,
conform legislatiei invigoare.
Data:
Semnštura:

Anexa nr. 4

DECLARATIE DE IMPARTIALITATE

Subsemnatul

detin, ca membru al Comisiei de

evaluare si selectionare a organizatiilor neguvernamentale fard scop lucrativ,
calitatea de evaluator al programelor/proiectelor inaintate comisiei.
Declar prin prezenta ca nici eu si nici sotul/sotia, rudele sau afinii mei pana
la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial in
legaturš cu cererile de acordare a finantarii a proiectelor/programelor de interes
public, inaintate Comisiei de evaluare si selectionare a organizatiilor
neguvernamentale fard scop lucrativ, care pot primi finantare de la bugetul
judetean al judetului
Confirm cš, in situatia in care as descoperi, in cursul actiunii de selectionare

si evaluare, ca un astfel de interes existš, voi declara imediat acest lucru si mš voi
retrage din comisie.

Data

Semnštura

Anexa nr. 5
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI

COTRACT
privind finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului
Nr.

CAPITOLUL I
PArtile

Judetul
— Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in Iasi Bulevardul Stefan cel Mare
si Sfant nr.69, 700075, Romdnia, Tel: 004-0232.235100, Fax: 004-0232.210336,
cod fiscal nr. 4540712, cont IBAN:
reprezentatš prin domnul Costel ALEXE - Presedinte, in calitate de INSTITUTIE
FINANTATOARE
,

si

Structura sportivš
nr.
cont

, cu sediul in localitatea

, str.
, judetul Iasi telefon

reprezentatš prin

, fax

,

deschis la
Certificat de Identitate Sportivš nr.
, in calitate de BENEFICIAR

Avind in vedere prevederile:

- Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activitšti nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile
ulteri oare;
- Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile
ulteri oare;
- Hotšrdrii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentul ui de punere
in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
- Ordinului ministrului tineretului si sportului nr. 664/2018 privind finantarea din
fonduri publice a proiectelor si programelor sportive;
- Hotardrii Consiliului Judetean Iasi nr.

din

privind

aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea nerambursabilA din
bugetul Judetului Iasi a programelor, proiectelor si actiunilor in domeniul
sportului;
- Raportul privind finalizarea procedurii de evaluare si selectie a propunerilor de
proiecte depuse de solicitantii care vor beneficia de finantare de la bugetul
Judetului Ia§i pe anul 2022, pentru activitšti nonprofit de interes general din
domeniul sportului inregistrat sub nr.
din.....2022,
- Hotardrii Consiliului Judetean Iasi nr.
din
privind
atribuirea contractelor de finantare nerambursabilš din fondurile bugetului
Judetului Iasi alocate pentru activitšti nonprofit de interes general din domeniul
sportului in anul bugetar 2022;
au convenit incheierea prezentului contract.
CAPITOLUL II
Obiectul si valoarea contractului
Art.
1.
Obiectul
prezentului
proiectului/programului,
respectiv
proiectului/programului sportiv
Cererea de finantare.

contract
il
constituie
finantarea
a actiunilor/activitatilor din cadrul
prevšzute in Anexa nr.1 la Ghid —

Art. 2 (1) Valoarea contractului de finantare este valoarea finantšrii alocate (de
maxim 90%) la care se adaugš contributia beneficiarului, in cuantum de minim
10% din valoarea totalš eligibila a proiectului.
(2) Institutia finantatoare repartizeazd structurii sportive suma de
lei
pentru finantarea actiunilor/activitštilor prevazute in Anexa nr. 1 la Ghid — Cererea
de finantare.
(3) Suma prevšzutš la art. 2 alin. (2) va fi acordatš Beneficiarului ca finantare
nerambursabild in conditiile stabilite prin Hotštšrea Consiliului Judetean Iasi
de
atribuire
a
contractelor
de
finantare
nerambursabilš
nr. din §i prin prezentul contract cu Anexele care fac parte
integrantš din acesta, pe care Beneficiarul, prin semnare prezentului inscris declarš
ca le cunoaste §i le acceptš.
CAPITOLUL III
Durata contractului
Art. 3. Prezentul contract intra in vigoare la data semndrii lui de cštre pdrti si
cuprinde perioada de implementare efectivš a activitštilor proiectului pana la
efectuarea platii ultimei transe de cštre autoritatea finantatoare, care se acordš prin
mecanismul cererii de rambursare, dar nu mai tarziu de 15 decembrie a anului in
curs.
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CAPITOLULUI IV
Drepturile si obligatiile pirtilor
Art. 4. Beneficiarul - Structura sportivš are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sd utilizeze suma prevazutd la art. 2 exclusiv pentru finantarea cheltuielilor
aferente actiunilor/activitdtilor prevazute in Anexa nr. 1 la Ghid — cererea de
finantare, potrivit destinatiei stabilite in anexd si in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare;
b) sd realizeze actiunile/activitštile pentru atingerea obiectivelor si indicatorilor
prevazuti in Anexa nr. 1 la Ghid — Cererea de finantare;
c) sa promoveze denumirea institutiei finantatoare in cadrul actiunilor/activitštilor
finantate prin modalitdtile convenite intre pdrti;
d) sd mentioneze in toate materialele de promovare "Proiect finantat din bugetul
Judetului Iasi — Consiliul Judelean Iasi pe anul
", impreund cu
SIGLA Consiliului Judetean Iasi;
e) sš permitd persoanelor delegate de institutia finantatoare sd efectueze controlul
privind modul de utilizare a fondurilor;
f) sš contribuie cu minimum 10% din valoarea totalš a finantdrii nerambursabile
astfel: la momentul depunerii cererii de platš pentru trahsa a doua, respectiv 40%
din valoare finantšrii nerambursabile, Beneficiarul va face dovada asiguršrii a 50%
din contributia proprie. La momentul depunerii cererii de rambursare pentru ultima
transd, respectiv 10% din valoarea finantšrii nerambursabile, Beneficiarul va face
dovada asigurdrii in integralitate a cofinantšrii;
g) sš intocmeascd si sš transmitš institutiei finantatoare pand la data de 25
noiembrie a anului in curs, dupš incheierea actiunilor/activitatilor, urmatoarele
documente:
— Raport tehnic final privind realizarea obiectivului/obiectivelor, dupd caz si
a indicatorilor prevdzuti in proiect;
— Raport financiar final insotit de documentele justificative pentru
cheltuielile efectuate, in copie purtand mentiunea "conform cu orginalul", semnate
de reprezentantul beneficiarului sau persoana imputernicitd de acesta;
— Dosar de imagine continand tipdriturile proiectului/actiunii, articole apšrute
in presš, spoturi publicitare, fotografii pe CD, exemplare/mostre din toate
materialele de promovare realizate in cadrul proiectului, dovezi ale distribuirii
acestora, dosar de presd pentru campanii de promovare, etc.;
h) sa acorde drepturi de folosire Finantatorului pe fotografiile sau video-urile care
sunt depuse de Beneficiar in dosarul de imagine;
i) sš restituie, in situatia nerespectdrii dispozitiilor legale, prevederilor Ghidului
solicitantului si a prevederilor prezentului contract, in termen de 15 zile de la
data comunicdrii somatiei de platš din partea autoritštii finatatoare, sumele primite,
precum si penalitdtile aferente acestora, calculate potrivit dispozitiilor legale in
vigoare;
3

j) sš respecte prevederile actului constitutiv si ale statutului propriu, precum si
statutul si regulamentele federatiei sportive nationale la care este afiliatš - dacd este
cazul;
k) sd promoveze spiritul de fairplay, sa intreprindd mšsurile necesare pentru
prevenirea si combaterea violentei
dopajului in cadrul actiunilor/activitatilor
finantate potrivit prezentului contract;
1) sd intocmeascš si sš prezinte finantatorului rapoartele solicitate si orice alte date
privitoare la derularea proiectului;
m) sd anunte finantatorul despre orice modificare intervenitd in
derularea
proiectului; modificarile la contractul de finantare se fac prin act aditional, cu
acordul ambelor parti, cu justificarea detaliatš a motivelor pentru care se doreste
schimbarea, in conditiile legii;
n) sš anunte finantatorul cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea
activitatii/activitštilor cuprinse in proiect informatii cu privire la acestea (anunt
privind data, ora si locul desfasuršrii, modificdri apdrute, etc).
o) sd ia toate mdsurile necesare pentru a permite vizite de monitorizare, control si
audit ale Autoritštii Finantatoare si ale Curtii de Conturi, pundnd la dispozitie toate
documentele solicitate.
p) sš reflecte corect
la zi, in evidentele sale contabile, toate operatiunile
economico - financiare ale proiectului si sš le prezinte Autoritštii Finantatoare, ori
de cdte ori ii sunt solicitate si sd depund, la Raportul final de activitate, Balanta si
Registrul jurnal;
r) Atunci cAnd, pentru indeplinirea obligatiflor contractuale, beneficiarul
achizitioneazd, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrdri sau servicii,
procedura de achizitie este cea prevazutš de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice Si H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicš/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completšrile ulterioare.
Art. 5. Institutia finantatoare are urmštoarele drepturi si obligatii:
a) sš supravegheze si sd controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum
si modul de respectare a dispozitilor legale;
b) sš plšteascd suma prevazutd la art. 2 din prezentul Contract, conform
prevederilor din Ghidul solicitantului privind finantarea nerambursabila din
bugetul Judetului lasi a programelor, proiectelor si actiunilor in domeniul
sportului,
aprobat
prin
Hotardrea
Consiliului
Judetean
Iasi
nr.
din
c) in cazul in care structura sportivš nu respecta prevederile prezentului contract,
institutia finantatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum
sistarea virdrii sau diminuarea sumei repartizate, dupd caz.
d) Institutia finantatoareare are dreptul de a solicita ori de cdte ori considerd
necesar rapoarte privind derularea contractului de finantare nerambursabild.
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e) Institutia finantatoare isi rezervš dreptul de a solicita compleari la raportul final
in scopul complearii documentatiei si validšrii raportului final de activitate.
f) Institutia finantatoare poate suspenda, cu notificare scrisš, in intregime sau
partial, plata, farš rezilierea contractului, in cazul nerespectšrii de cštre structura
sportivš a oricšreia dintre obligatiile sale contractuale si sš procedeze la verificarea
intregii documentatii privind derularea proiectului finantat si utilizarea finantdrii.
CAPITOLUL V
Mispunderea contractualš
Art. 6. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
asumate prin prezentul contract, partea in culpš raspunde in conditiile prezentului
contract si ale dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Pentru nedepunerea in termenul convenit prin prezentul contract a
documentelor obligatorii, Institutia finantatoare are dreptul sš perceapš penalitšti
de intfirziere 0,06% pentru fiecare zi de intšrziere, calculate prin raportare la
cuantumul sumelor prevšzute in cererile de platš intermediare aferente sitsau in
raportul final privind realizarea obiectivelor proiectului.
(3) Beneficiarul isi asumš intreaga responsabilitate in caz de accident, boalš,
fanire, deces, pierdere sau pagubd suferitš de persoane sau bunuri, care rezultš,
direct sau indirect, din activitštile desfasurate ca parte a proiectului ce face obiectul
acestui contract.
Art. 7. Forta majorš exonereazš de raspundere partea care o invocš, in conditile
legii.
Art. 8. in caz de fortš majorš, partea contractantš care invocd forta majorš, va
informa despre aceasta cealaltš parte, in interval de 5 zile de la aparitia situatiei.
Art. 9. Cazurile de fortš majord prelungesc automat termenele contractuale cu
durata fortei majore.
Art. 10. in caz de fortš majorš nu se plštesc penalitšti.
Art. 11. La incetarea situatiei de fortš majorš, in acelasi termen de 5 zile, partea
care a invocat foga majord este obligatš sa instiinteze asupra incetšrii acesteia, in
caz contrar cealaltš parte este in drept sš rezilieze contractul.
CAPITOLUL VI
Litigii
Art. 12. Divergentele care pot apdrea intre pšrti pe parcursul derulšrii prezentului
contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilš. in situatia in care
aceasta nu s-a realizat, partea nemultumitš se poate adresa instantei de judecatš
5

competente, in conditiile legii.

CAPITOLUL VII
Dispozifii finale
Art. 13. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de institutia finantatoare si
controlul financiar se realizeaza in conditiile legii. Angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor efectuate de structura sportivš in baza
prezentului contract se fac potrivit normelor privind finantele publice.

Art. 14. Prevederile prezentului contract au putere deplind pentru parti si se
constituie in norme cu caracter tehnic, financiar Si administrativ.
Art. 15. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul pdrtilor in
cazul in care, dupš data semndrii contractului, apar modificdri care nu afecteazš
implementarea proiectului, respectiv (inlocuirea membrilor echipei de
implementare, schimbarea adresei, schimbarea numšrului de cont bancar,
amšnarea concursului/competitiei sau a unei activitdli din cadrul proiectului s.a)
contractul de finantare va fi modificat prin act aditional, cu acordul ambelor parti,
cu justificarea detaliatd a motivelor pentru care se impune schimbarea.
Art. 16. Prezentul contract se incheie in 2 exemplare, dintre care un exemplar
pentru institutia finantatoare si un exemplar pentru structura sportivš.
Art. 17. Clauzele prezentului contract se completezd in mod corespunzator cu
prevederile de ordin normativ stabilite prin Ghidul solicitantului privind finantarea
nerambursabild din bugetul Judetului Iasi a programelor, proiectelor si actiunilor in
domeniul sportului, aprobat prin Hotdrarea Consiliului Judetean Iasi nr.
din

Pentru INSTITUTIA FINANTATOARE

Pentru BENEFICIAR,

Judetul

Structura sportivd

— Consiliul Judetean Iasi

Presedinte,

Presedinte,
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Anexa nr. 6

CHELTUIELI ELIGIBILE
Pentru a fi eligibild, o cheltuiald trebuie sd indeplineascd cumulativ
urmštoarele conditii:
- sa fie legald, mai precis sd se incadreze in tipul cheltuielilor eligibile
aprobate prin HG nr. 1447/2007 actualizatd.
- sd indeplineascd toate cerintele de formd si continut specifice
documentelor justificative, cuprinse in prezentul ghid;
- sa fie efectuate in perioada executdrii contractului de finantare;
- cheltuiala sd fie justificatd, oportund si efectuatd in vederea realizdrii
actiunilor
si evenimentelor cuprinse in contractul de finantare.
Documentul de referinta in acest sens, il reprezinta Raportul de
activitate;
- incadrarea corecta in ceea ce priveste tipul actiunii sportive la care se
referd (actiune de pregatire sportivd, actiune de participare Ia
competiliile sportive si alte actiuni sportive);
- incadrarea corectš din punct de vedere al calitšfii beneficiarului
in cadrul proiectului (organizator,organizator si /sau participant,
participant);
- determinarea corectd a calitdtii participantilor
indreptdtiti
sd
beneficieze de anumite cheltuieli in cadrul proiectului sportiv.
Categoriile de cheltuieli eligibile, conform prevederilor Hotšrfirli nr.
1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea
sportivA, cu modificiirile si completarile ulterioare si Ordinului nr.
664/06.09.2018:
1. cheltuieli cu achizitionarea bunurilor, serviciilor si lucrdrilor;
2. cheltuieli cu inchiriere a unor bunuri, spatii etc;
3. cheltuieli privind cazarea;
4. cheltuieli de masd;
5. cheltuieli privind transportul participantilor la actiunile sportive;
6. cheltuieli pentru materiale consumabile;
7. cheltuieli materiale de promovare;

8. cheltuieli privind asistenta medicald si asigurarea serviciilor medicale
(ambulantd) — contract prestdri servicii;
9. cheltuielili privind acordarea de materiale si echipamente sportive;
10. cheltuieli privind alimentatia de efort, acordarea de vitamine si
sustindtoare de efort, medicamente, materiale sanitare, unguente si
produse pentru masaj utilizate in procesul de refacere si recuperare;
11. cheltuieli privind asigurarea ordinii publice si respectarea normelor
de pazd si protectie contra incendiilor;
12. cheltuieli privind asigurdrile pentru accidente;
13. cheltuieli privind taxe de inscriere si sau de participare la actiunile
sportive, taxe de organizare a actiunilor;
Premiile, primele, indemnizatiile sportive si alte drepturi ale
participantilor la actiunile sportive NU SUNT ELIGIBILE PENTRU
FINANTARE NERAMBURSABILA ACORDATA DIN
BUGETUL, JUDETULUI IASI.

ANEXA nr. 7
Cerere de platš
aferentš Contractului de finantare nerambursabilš Nr.... / data

Data cererii de platš : <data>
in atentia: Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi
Titlul proiectului: <titlul>
Denumirea si adresa Beneficiarului (conform Contractului de finantare
nerambursabilš): <denumirea si adresa>

in baza prevederilor Ghidului de finantare, solicitšm prin prezenta plata primei
transe (50% din valoarea finantšrn nerambursabile)/ transei a doua (40% din
valoarea finantšrii nerambursabile).
Suma solicitatš este de

LEI.

Plata va fi efectuatd in urmštorul cont bancar / Codul IBAN al contului: Numele
bdncii,
inclusiv
agentia/
sucursala
(dacd
e
cazul):
Adresa bancii•
Subsemnatul/a
prin prezenta certific
cd informatiile furnizate in aceastš Cerere sunt complete, corecte si reale, iar
costurile care decurg din acestea sunt eligibile si in concordantd. cu Contractul de
finantare nerambursabild.
Cererea de platš, cu exceptia celei pentru prima transd, este sustinutd de documente
suport adecvate ce pot fi verificate, in conformitate cu prevederile Ghidului de
finantare.
Reprezentant legal
Semnšturd
Stampila

ANEXA nr. 8

CERERE DE RAMBURSARE

1. Perioada de referintš de la

/ /

pfinš la

/ /

(perioada de referintd este datd de data efectudrii de cdtre Beneficiar a cheltuielilor )

4. Date despre beneficiar:

Numele beneficiarului:
Adresa:
Codul fiscal:
Contact (nume si functie):
(tel., fax, e-mail)

5. Detalii despre proiect:
Denumirea Proiectului:
Numdrul §i data Contractului:
Durata de implementare a
Proiectului (conform Contractului —
Art. 3):
Data de inceput a proiectului:

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

Beneficiar

Nume

si prenume

(Semnatureš

si ,rtampilci)

Este obligalorie completarea tuturor ccimpurilor.

Situatia Che ltuielilo r rea l iza te

tAlte docu mente justificative
acolo unde este cazul)

Nr siData

8

I)

Codul fiscal

Valoare
lei
CT

1.

Denumire
furn izor

plitii (OP/Extras
cont/Chitantš
fisca tinton fisca l

01

Autor itštii
Finantatoa re

1

contributie
proprie

t--

de rambursa re, din
care:

•Tt

S+t=£

tl

.-1

TOTA L

Contract(2)

■0

1.: -e

4 u

coenorr o

0

Anexa nr. 9

RAPORT INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE

DATE GENERALE
Numdrul contractului de finantare si data:
Solicitantul:
Titlul proiectului:
Adresd:
Tel/Fax:
E-mail:
Data inceperii perioadei de implementare a proiectului:
Data incheierii perioadei de implementare a proiectului:
Valoarea totald finantdrii nerambursabile:
Perioada de raportare:
Data intocmirii raportului:
Persoana care a intocmit raportul:

I. Descrierea activitštilor desfšsurate pfinš la data intocmirii raportului

Nr. crt.

1.
2.

Activitate

Descrierea
activitštii

Locul
..
desfšsurirn

Perioada*

Stadiul
implementšrii**
observatii/explicatii
si solutii propuse
pentru activitštile
neimplementate

* in coloana a cincea "Perioada" se va prelua perioada din Cererea de
finantare;
** in coloana a qasea "Stadiul implementšrii" se va trece perioada in care a
fost realizatš efectiv activitatea.

II. Rezultate obtinute

Nr. crt.

Rezultate obtinute

Rezultate afteptate

(cantitative fi calitative)

(cantitative fi calitative)

Se va specifica qi anexa sursa de verificare (liste de prezentš, fotografii,
studii, etc.

III. Raportul financiar
1. Date despre finantare:
a) Valoarea totalš a proiectului:
finantare nr.

lei, conform contractului de

din data de

din care:

- Finantare nerambursabilš de la bugetul Judetului Iasi
Iasi:

Consiliul Judetean

lei.

- Contributia beneficiarului de finantare:
- Cheltuieli neeligibile:

lei;

lei.

b) Cheltuieli efectuate in perioada de raportare:

- finantare nerambursabilš:

lei.

- contributia benefciarului de finantare:
- cheltuieli neeligibile:

lei;

lei.

2

lei, din care:

Total cheltuieli cumulate la data intocmirii raportului (cheltuieli efectuate in

perioadele anterioare raportate la care se adaugd cheltuielile realizate in perioada
de de raportare):

lei, din care:

finantare nerambursabilš:

lei.

- contributia benef ciarului de finantare:
- cheltuieli neeligibile:

lei.

lei.

Detalierea cheltuielilor pentru care se solicitš transa

din care:
Nr.
crt.

1.
2.
3.

Categoria de cheltuieli

Valoare

Transport
Cazare

si masš

Cheltuieli privind alimentatia de
efort (se vor detalia)

3.1
3.2
4.

Total tipšrituri
(se va detalia)

4.1
4.2
5.

Total echipamente
( se va detalia)

5.1
5.2

3

Suma
solicitatš din
fonduri
publice din
Bugetul CJ
Iasi

Contribupe

6.

Total prestAri servicii (contracte

de activitate sportivš, arbitru,
medic, antrenor, asigurarea
operatiunilor financiar contabile,
asigurarea activitšfilor de
management si administrative
pentru proiect, etc, se vor
enumera)
6.1
6.2
7.

Total alte cheltuieli

(cheltuieli privind asigurdrile
pentru accidente, cheltuieli
privind taxe de inscriere si sau
de participare la actiunile
sportive, taxe de organizare a
actiunilor, s.a.)
7.1

.

7.2
8.

TOTAL

4

aproba tš prin

F:

act

Categoria de cheltu ieli

•

'7
4

Pentru cheltu ielile efectuate
ghidul de finant are.

Finantstre

Contributie

neram bursa bilš

benefic iar

Finanta re
nerambursa bilš

Contributie
benefic iar

