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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia Generala Administra jie 9i Relajia cu CGMB
Direcjia Asisten la Tehnica 9i Juridica

Serviciul Transparen@ Decizionala
Nr. 120147 /1/ 18.10.2022

/\nun! referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Astazi, 18.10.2022, Primaria Municipiului Bucure9ti, anunta deschiderea procedurii de
transparenta decizionala a procesului de etaborare a proiectului urmatorului act normativ:

Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanjirilor
nerambursabile pentru activitiji nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr.

350/2005, pentru proiectele sportive inijiate de citre structurile sportive la nivelul
municipiului Bucure9ti in cadrul Programului “Sportul pentru toli”

Paragraf descriptiv:
Prin proiectul de hotarare se propune aprobarea Regulamentului privind regimul finan{arilor

nerambursabile pentru activitali nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005,
pentru proiectete sportive initiate de catre structurile sportive la nivelul municipiului Bucure9ti Tn
cadrul Programului “Sportu! pentru toti”.

Proiectul de hotarare urmeaza a fi adoptat Tn contextul legisla+iei generale 9i specifice Tn
materie, respective, OUG nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu modificarile 9i completarile
ulterioare, Legea nr. 350/2005 privind regimul finanlarilor nerambursabile din fonduri publice atocate
pentru activitali nonprofit de interes general, cu modificarile 9i completarite ulterioare, Legea nr
69/2000 a educajtei fizice 9i sportului, cu modificarile gi completarite ulterioare, Legea educatiei
nationale nr. 1/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i tinand seama de prevederile
Ordinului Ministrului Tineretuiui §i Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a
proiectelor 9i prograrnelor sportive, cu modificarile 9i completarile ulterioare.

Docurnentatia aferenta proiectului de act norrnativ include:
-proiectul de hotarare C.G.M.B
- anexa I la H.C.G.M.B – Regulament de finantare nerambursabila pentru activitali nonprofit

de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru proiectele sportive inijiate de catre
solicitan{i persoane juridice fara scop patrimonial gi structuri sportive la nivelul municipiului Bucure9ti
in cadrul Programului “Sportul pentru to{i”

-Anexa 1 la Regutament: Cerere de finanjare – model
-Anexa 1.1. la Cererea de finanjare – Declaratte de impaQialitate
-Anexa 1.2. la Cererea de finantare - Declaratie
-Anexa 1.3. la Cererea de finanjare - Raport de activitate pentru anul anterior
-Anexa 1.3.1. la Raportul de activitate
-Anexa 1.4. la Cererea de finantare – Raport de activitate cu planificarea activitatilor Tn anul

pentru care se solicita finantare nerambursabila
-Anexa 1.4.1. la Raportul de activitate pentru sustinerea cererii de finantare
-Anexa 2 la Regulament: Punctaj program “Sportul pentru toti'’
-Anexa 3 la Regulament: Ghid de decontare a cheltuielilor
-Anexa II la H.C.G.M.B – contract de finantare nerambursabita a actiunilor/activitatilor

sportive din cadrut programului “Sportul pentru toli”

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod po;taI 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
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-Anexa 2.1. ta Contractul de finantare
-Anexa 2.2. la Contractul de finantare
-Anexa 2.3. la Contractul de finantare
-Anexa 2.4. la Contractul de finantare
-Referat de aprobare nr. 120109/23.08.2022
-Raport de specialitate Directia Cultura, inva+amant, Turism cu nr. 97742/13.07.2022
-Adresa Directiei Cultura, Tnvatamant, Turism cu nr. 120147/23.08.2022

Documentatia poate fi consultata
- pe pagina de internet a institujiei – www.pmb.ro;
link: https://www3.pmb.ro/institutii/cqmb/dezb publica/proiecte;

- la sediul Primariei Municipiului Bucure9ti, B-duI Regina Elisabeta nr. 47, sector 5

Proiectul de act normativ se poate ob jine in copie, pe baza de cerere depusa la Registratura
P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa B-duI Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, in zilele de luni, marti, joi 9i
vineri intre orele 08.30-16.30, si in ziua de miercuri, in intervalul orar 8.30-18.30.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus
procedurii de transparen@ decizionala se pot depune pana Ia data de 08.11.2022

- prin site-ul www.pmb.ro;
-ca mesaj Tn format electronic pe adresa de e-mail: relatiipublice@pmb.ro/

proiecte .supuse.dezbaterii.publice@pmb. ro.
-prin po9ta pe adresa P.M.B. – B-duI Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Directia Asistenla

Tehnica 9i Juridica;
- la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa B-duI Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, in

zilele de luni, marti, joi 9i vineri intre orele 08.30-16.30, 9i Tn ziua de miercuri, in intervalul orar 8.30-
18.30

Materialele transmise vor purta mentiunea “Propuneri pentru proiectul de hotarare pentru
aprobarea Regulamentului privind regimul finanlarilor nerambursabile pentru activitali
nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru proiectele sportive
inijiate de catre structurile sportive la nivelul municipiului Bucure9ti Tn cadrul Programului
“Sportul pentru toli”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de
internet a institutiei , la sectiunea proiecte supuse dezbaterii publice , link
https://www3.pmb,ro/institutii/cqmb/dezb publica/proiecte;

Nepreluarea recomandarilor formulate 9i Tnaintate Tn scris va fi justificata Tn scris.
Pentru cei interesati exista §i posibilitatea organizarii unei Tntalniri Tn care sa se dezbata

public proiectul de act normativ, in cazul Tn care acest lucru este cerut Tn scris de catre o asociatie
legal constituita sau de catre o alta autoritate sau institutie publica pana Ia data de 05.12.2022

Pentru inforrnatii suplimentare, va stam la dispozitie la urmatoarele date de contact
Telefon: 0213055500 interior 3021, 3022, 3109
E-mail: proiecte.supuse.dezbateriipublice@pmb.ro, persoana de contact: Reza Bitlan.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana Brod

§ef Serviciu,
Nicolle F Sunica_

Expert Reza Bitlan
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MUNICIPIUL BucuRE$n
CABiNFr SECRFrAR GENERAL

PROIECT DE HOTARARF:)a .NR

IO. CDATA eaR

Cons iII ul General at M uil ici pi ul ui 13 tic urc$ti

HOTARARE
-PROIECT-

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanlarilor nerambursabile pentru activitali nonprofit de
interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru proiectele sportive inijiate de catre structurile
sportive la nivelul municipiului Bucure9ti in cadrul Programului „Sportul pentru toti“

Avand Tn vedere Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure9ti 9i Rapodul de specialitate al
Direcjiei Cultura, invatamant, Turism;

vazand raportul Comisiei de sanatate, sport gi protectie sociala, Comisiei economica, buget finan je 9i credite externe
si avizul Comisiei Juridica 9i de Disciplina;

Luand Tn considerare'
-Bugetul propriu al Municipiului Bucure9ti pe anul 2021, aprobat prin H.C.G.M.B nr.121/2021 ;
-Ordonan ja Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociajii si funda iii;

Tinand cont de
-Legea nr, 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activita li nonprofit

de interes general, cu modificarile ei completarile ulterioare;
-Legea nr, 69/2000 a educajiei fizice 9i sportului. cu modificarile 9i completarile ulterioare;
-Legea educajiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
-Legea 52/2003 privind transparenta deciziona Ia in admlnistra jia publica. republicata;
-Ordinul Mtnistrului Tineretului 9i Sportului nr. 664/2018 privind firIanjarea din fonduri publice a proiectelor 9i

programelor sportive, cu modificarile 9i completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 129 alin, 7 lit. a), lit. e) §i Itt. f) 9i art. 139 alin. (3) din Ordonan ja de Urgen ia a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI
HOTARA§ TE :

Art. 1 Se aproba Regulamentul de finanjare nerambursabila pentru activitali nonprofit de interes local, conform
prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru proiectele sportive tnijiate de catre solicitanji persoane juridice fara scop patrirnonial
si structuri sportive la nivelul municipiutui Bucure9ti Tn cadrul Programului „Sportul pentru to ii“. prevazut in Anexa I, care
face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2. Se aproba modelul Contractulut cadru de finantare nerambursabila din bugetul local al Municipiului Bucure;ti
activKalilor nonprofit de interes local menjionate Ia art, 1, astfel cum este prevazut Tn Anexa Il, care face parte integranta

din prezenta hotarare;
Art. 3 Se imputernice9te Primarul General al Municipiulut Bucure9ti sa semneze contractele de ftnanjare

nerambursabila pentru activita li nonprofit de interes local, pentru proiectete sporttve inijiate de catre structurile sportive la
nivelu} municipiului Bucure9ti in cadrul Programului ..Sportul pentru toli“;

Art. 4 Direc jia Cultura, invalamant, Turism, cu sprijinul direcjiilor de profil din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului General al Municipiului Bucure9U vor aduce la Tndeplinire prevederile prezentei hotarari

Aceasta hotarare a fost aprobata Tn 9edin ja ordinara a Consiliului General at Municipiului Bucure9ti din data de

PRE§EDINTE DE §EDINTA SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Georgiana ZAMFIR

Bucure9ti
Nr.

B-duI Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucure gi, Romania;Tel central& 021/3055500; http//www.F)mb.ro



Anexa I la H.C.G.M.B. nr. ........../.............

REGULAMENT
de finanjare nerambursabila pentru activiti li nonprofit de interes local,
conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru proiectele sportive inijiate de
citre solicitanji persoane juridice fira scop patrimonial Pi structuri sportive
la nivelul municipiului Bucure§ti Tn cadrul Programului „Sportul pentru toli“
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I. Dispozitii qenerale

1.Finanjarea nerambursabila se realizeaza de la bugetul local al Municipiului Bucure9ti, pentru activitali
nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru proiectele sportive inijiate de
catre persoane juridice fara scop patrimonial 9i structuri sportive la nivelul municipiului Bucure9ti, in
temeiul urmatoarelor acte normative

• Ordonan ja de Urgenla a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;
• Legea nr. 350/2005 republicata, privind regimut finanlarilor nerambursabile din fonduri publice

alocate pentru activitali nonprofit de interes general, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
Legea nr. 69/2000 a educajiet fizice 9i spoRului, cu modificarile ;i completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere Tn aplicare a
dispozijiilor Legii educajiei fizice 9i sportului nr. 69/2000;
Hotararea Guvernului nr,1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare Tn activitatea
sportiva, cu modificarile 9i completarile ulterioare:
Ordinul Ministrului Tineretului 9i Sportului nr. 631/2017 privind aprobarea modelului-cadru al
contractului de activitate sportiva;
Ordinul Ministrului Tineretului 9i Sportului nr. 664/2018 privind finanjarea din fonduri
publice a proiectelor 9i programelor sportive, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile 9i obligajiile personalului autoritaUlor ,. /
institujiilor publice pe perioada delegirii 9i deta9arii Tn alta localitate, precum 9i Tn cazul deplasarii
in interesul serviciutui;
Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind drepturi 9i obliga Iii deplasari Tn strainatate, cu
modificarile 9i completarile ulterioare;

•

•

•

•

•

•

2.Prezentul Regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general 9i a procedurii
pentru atribuirea contractelor de 'finanjare nerambursabi Ia din fonduri publice pentru urmatoarele
categorii de proiecte:

a) susjinerea financiara (parjiata) a sportului pentru toli/evenimentelor sportive de interes local,
regional, najional 9i interna{ional organizate in municipiul Bucure9ti;

b) susgnerea financiara (paaiala) a proiectelor/programelor sportive interne 9i internajionale initiate
de catre solicitanti;

3. in Tnjelesul prezentului Regutament, terrnenii 9i expresiile de mai jos au urmatoarea semnifica jie
a) autoritate finanjatoare – Municipiul Bucure9ti;

acjtune sportiva - oricare dintre acjiunile care fac parte din activitatea sportiva;b) /

C) acjiune de pregat ire - acltune sportiva desfa9urata Tn !ara sau Tn strainatate, reatizata Tn baza unui
program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, avand ca scop
dezvoltarea psiho-motrica a individului 9i participarea la competi Iii sportive;

d) activitate sportiva - complex de acjiuni anuale 9i/sau multianuale care au ca st.,op comun
Tndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv; categoriile de acjiuni multianuale care constituie
activitatea sportiva sunt: acjiunile de pregatire sportiva, competijiile sportive 9i alte acjiuni
sportive ;

e) activitate generatoare de profit - acttvitate care produce profit in mod direct pentru o persoana
fizica sau juridica;
beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractut de finanjare nerambursabila Tn urma aplicarii
procedurii selecjBei publice de proiecte;
cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finanjarea nerambursabtla;
competijie sportiva - acjtune sportiva organizata de solicitan+i, in baza unui regulament care are
ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive,

g)
h)

2



realizarea de recorduri 9i/sau objinerea victoriei;
i) contract de finantare nerambursabila - contract Tncheiat. in condiliile legii, Tntre o autoritate

publica, denumita Tn continuare autoritate finan{atoare ;i un beneficiar;
j) echipament sportiv - totalitatea obiectelor de imbracaminte, de Tncaljaminte 9i de accesorii cu care

este dotat un sportiv pentru efectuarea unei activitali/acjiuni sportive (de exemplu: tricou, 9ort,
trening, geaca, pantofi de sport, jambiere, casca, manu9i, ochelari de protecjie, genunchiere etc);

k) eveniment sportiv - acjtune sportiva punctuala, de regula avand o durata redusa, organizata de
citre solicitanti, avand ca obiectiv promovarea §i dezvoltarea activiti(ii sportive, care se
desfa9oara conform u'nui regulament propriu, de nivel local, regional, najional sau internajtonal, cu
participarea unor sportivi sau echipe dintr-o anumita ramura 9i care se desfa9oara Tn municipiul
Bucuresti;

I) finanjare nerambursabila - alocare financiara directa din fonduri publice, in vederea desfa9urarii de
catre persoane juridice fari scop patrimonial a unor activitali nonprofit care sa contribuie la
realizarea unor acjiuni sau programe de interes public general, regional sau local;

m) fonduri publice - sume alocate din bugetul local at municipiului Bucure§ti;
n) materiale sportive - totalitatea obiectelor care sunt folosite Tntr-o activitate sportiva pentru atingerea

scopului acesteia, pentru sezonul competijional curent sau consumabite (mingi, palete, substanje
de contact/aderen@ etc);

o) program sportiv - un complex de acjiuni care au ca scop comun Tndeplinirea unor obiective de
perforrnan@ cu caracter sportiv §i indicatori, pentru un eveniment sportiv secvenjial, pentru o
competijie organizata pe o perioadi stabilita printr-un regulament inscris/a in calendarut asociajiei
judejene sau al unei federajii sportive; categoriile de acjiuni care constttuie activitatea sportiva din
cadrul unui program sportiv sunt: acjiunile de pregatire sportiva, competijiile sportive 9i alte acjiuni
sportive, denumite Tmpreuna acjiuni sportive;

p) solicitant - persoana juridica fira scop patrimonial sau institu jie de drept public care depune o
propunere de proiect;

q) structura sportiva - sunt considerate structuri sportive. in sensul legii educatiei fizice Pi sportului:
a)asocia+bile sportive; b)ctuburile sportive, inclusiv cele organizate ca societa Ti comerciale, unitatile
de Tnvatamant cu program sau profil sportiv, palatele 9i cluburile copiilor .9i elevilor;
c)asocia+iile municipiului Bucure;ti, pe ramuri de sport; d)ligile profesioniste; e)federatiile sportive
najionale; g)alte organizaTii sportive nationale

r) sportul de performan{a - activitate avand ca scop valorificarea aptitudinitor individuale Tntr-un sistem
organizat de selecjie, pregatire 9i competi jie care sa asigure autodepa9irea continua, realizarea de
recorduri na[ionale 9i internajionale, precum ;i objinerea victoriei; programul „Promovarea sportului
de performanla" reprezinta un program najional de promovare a practicarii 9i dezvoltarii sportului
de performanla

s) sportul pentru toli - reprezinta un complex de activitali bazate pe practicarea tibera a exercijiului
fizic Tntr-un mediu curat 9i sigur, individual sau Tn grup, organizat ori independent. avand ca scop
menjinerea unei bune stari de sanatate 9i consolidarea socializarii ceta[enilor prin crearea unui
cadru social 9i organizatoric favorizant; programul „Sportul pentru toli" reprezinta un program
najional de promovare a practicarii 9i dezvoltarii sportului pentru toli

II. Scopul ;i obiectivele Programului „Sportul pentru toli“

1. Programul „Sportul pentru toli“ reprezinta un program najional de promovare a practicarii 9i
dezvoltarii sportului, de utilitate publici, in cadrul caruia pot fi finantate proiecte din fonduri publice, in
conform itate cu prevederile Leqii nr. 350/2005, cu modificarite 9i completarile ulterioare
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2.Baza legala:

- Leqea nr. 69/2000 a educatiei fizice 9i sportului, cu modificarile 9i completarile ulterioare:
•Art. 2 alin (3) „Educa jia fizica ;i sportul cuprind urmatoarele activitali: educa jia fizica, sportul 9colar

9i universitar, sportul pentru to Ii . sportul de performan H, exercijiile fizice practicate cu soap de
Tntrejinere”, profilactic sau terapeutic

• Art. 3 alin. (1) „Autoritalile administrajiei publice. unitalile 9i institujiile de invalamant, institujiile
sportive, precum 9i organismele neguvernamentale de profil au obliga jia sa sprijine sportul pentru to Ii 9i
sportul de performanta 9i sa asigure condijiile organizatorice 9i materiale de practicare a educajiei fizice 9i
sportului Tn comunitalile locale".

•Art. 10 alin. (1) „Sportul pentru toli reprezinta un complex de activitali bazate pe practicarea libera a
exerci{iului fizic Tntr-un mediu curat §i sigur, individual sau Tn grup, organizat ori independent.

(2) Sportul pentru toli este sprijinit de stat, de organizajii neguvernamentale 9i de structuri ale
administrajiei locale, in vederea menjinerii sanatalii, a recrearii 9i socializarii cetajenilor.

(3) Pentru coordonarea aplicarii Programului najional „Sportul pentru toli” se constituie Comitetul
activitalilor fizice sportive pentru sanatate, educa jie 9i recreare, organism consultativ Tn cadrul Agenjtei
Najionale pentru Sport, a carui organizare, funcjionare 9i componenta se stabilesc prin hotarare a
Guvernului

•Art. 11 alin. (1) „Finanjarea programului najtonal «Sportul pentru toli» se asigura din fonduri
prevazute distinct in bugetul de stat 9i din fonduri de la bugetele locale. )

(2) Mijloacele financiare necesare pentru susjinerea subprogramelor derulate de Federajia Sportiva
Na{ionala «Sportut pentru toli» se aslgura din fonduri prevazute distinct in bugetul de stat.

(3) Subprogramele propuse de celelalte institu Iii, care sunt aprobate anual de Comitetul Activitalilor
Fizice Sportive pentru sanatate, Educajie 9i Recreere, sunt finanjate de la bugetele locale, din fonduri
primite de la organismete internajionale, din sponsorizari, dorIajii 9i legate, precum 9i din fonduri ale
bugetului de stat, care vor fi prevazute cu destina jia pentru activitatea sportiva 9i de tineret,

•Art. 36 (1) Federajbile sportive najionale se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului
Tineretului 9i Sportului.

(2) Pentru o ramura de sport se poate constitui, in condijiile legii, o singura federajie sportiva
najionala. (3) Prin excep jie, se pot constitui Federajia sportivi najionala «Sportul pentru toli» [...], ca
persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, avand ca mernbri persoane fizice 9i persoane juridice
cu activitate specifica in domeniu

•Art. 41: Federa{ia sportiva najionala «Sportul pentru toli» beneficiaza de drepturite 9i de obligajiile
federajiilor sportive najionale 9i T9i desfa9oara activitatea pe baza de programe najionale, finanjate
prioritar de la Guvern.

- Ordinul Ministrului Tineretulyi qi Sportului nr. 664/2018 privind finanjarea din fonduri
publice a proiectelor 9i programe\or sportive, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
•Art. 1 alin. (1) Programele sportive de utilttate publica in cadrul parora se pot finanja proiecte dil,

fonduri publice sunt: [...] Proqramul „Sportul pentru toti“ (P2),
•Art. 2 alin. 1 “in cadrul Programului sportiv de utilitate publica „Sportul pentru toli" se pot finanja

proiecte sportive inijiate de catre persoane juridice fara scop patrimonial 9i structuri sportive, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificarile 9i completarile ulterioare,

)

3.Scopul 9i obiectivele programului
Programul sportiv reprezinta un complex de acjiuni care au ca scop comun indeplinirea unor obiective

cu cqracter sportiv 9i indicatori. pentru un eveniment sportiv secvenjtaI, pentru o competijie organizata pe o
perioada stabilita printr-un regulament Tnscris(a) in calendarul Asocialiei Municipiului Bucure9ti „Sportul
pentru Toji“ sau al Federajiei Romane „Sportu} pentru Toji“.

4.Categoriile de acjiuni care constituie activitatea sportiva din cadrut unui program sportiv sunt:
a) acjiuni/activitali sportive de masa, ca ' o alternativa a petrecerii timpului liber 9i a

educajiei pentru mi9care a intregii colectivitali
b) competi Iii sportive 9i alte ac[iuni sportive, denumite Tmpreuna acjiuni sportive

4



c) selecjia 9i promovarea tinerilor cu calitali deosebite; acjtuni de pregatire sportiva
d) organizarea de evenimente sportive de interes locat, regional, najional 9i internajional

5.Scop
in principal, scopul Programului „Sportul pentru toy“ consta Tn: menjinerea unei bune stari de sanatate

9i consolidarea socializarii cetajenilor prin crearea unui cadru social 91 organtzatoric favorizant.

6.Obiective:
a) Tncurajarea practicarii activitalilor fizice 9i sportive, in mod continuu 9i susjinut, de cat mai mulji

membri ai comunita Iii locale; atragerea 9i educarea cat mai multor cetajeni, din toate categoriile sociale 9i
de varsta, cu precadere copii 9i populatia ;colara, pentru practicarea mi9carii Tn aer liber

b) atragerea 9i stimularea tuturor categoriilor de cetajeni, fara nicio discriminare, in mod liber ;i
voluntar, independent sau in cadru organizat, pentru practicarea activitalitor fizice 9i sportive;

c) Tncurajarea solicitantilor sa dezvolte conceptul unui stil de viata sanatos, sub toate aspectele sale de
practicare, ca forma de intrejinere a starii generale de sanatate 9i dezvoltare a individului;

d) Tncurajarea practicarii natajiei, sporturilor nautice 9i a sporturllor/activitalilor denumite „de agrement“
e) sus{inerea organizarii unor acjiuni/activitali sportive de masa-evenirnente sportive de nivel local,

regional, najional 9i internajional in colaborare cu federajiile de specialitate, structuri sportive de drept
public sau privat 9i asocialii pe ramuri de sport

Ill.Domeniul de aplicare

a) Finanjarea se acorda pentru activitalile/actiunile sportive desfa9urate de citre persoanete
juridice fara scop patrimonial ;i structuri sportive la nivelul Municipiului Bucure9tt, in cadrul Programuiui
„Sportul pentru toli"

b) Finanjarea nerambursabila nu este acordata pentru activitali generatoare de profit 9i nici
pentru activitali din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protec jia informatiilor
clasificate, cu modificarile ulterioare

c) Potrivit dispozijiilor prezentului Regulament, nu sunt acordate finanlari nerambursabile
pentru activltali ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

IV. Principiile in baza carora se atribuire contractele de finanjare

a) libera concurenla , respectiv asigurarea condijiilor pentru ca toti solicltantii sa aiba dreptul de a
deveni beneficiar, in condiliile legii 9i ale criteriilor stabilite de finanjator;

b) transparen(a . prin punerea la dispozijia tuturor celor interesaji a informajiilor referitoare la
finanjarea nerambursabita;

c) cofinan{area, in sensut ca finanlarite nerambursabile trebuie insojite de o contribujie din partea
beneficiaruiui de minimum 10% din valoarea totala a finanlarii;

d) anualitatea contractului, in sensul derularii intregii proceduri de finanjare in cadrul anului
calendaristic in care s-a acordat finanjarea nerambursabila din bugetul local al municipiului Bucure;ti;

e) eficacitatea utilizarii fondurilor publice . respectiv folosirea sistemutui concurenjial 9i a criteriilor
care sa faca posibila evaluarea propunerilor 9i a specificajillor tehnice 9i financiare pentru
atribuirea contractului de finanlare nerambursabila;

f) tratamentul egal, respectiv aplicarea Tn mod nediscriminatoriu a criteriilor de selec jie 9i a
criteritlor pentru atribuirea contractului de finanjare nerambursabila, astfel incat orice solicitant sa aiba
9anse egale de a i se atribui contractul respectiv;

g) excluderea cumulului, in sensul ca aceea;i activitate urmarind realizarea unui interes general,
regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanjare
nerambursabila de la aceea9i autoritate finan{atoare;

h) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei
activitali a carei executare a fost deja Tnceputa sau finalizata Ia data Tncheierii contractului de finanjare,
cu excep jia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat Tn
derulare 9i cu respectarea plafonului de cofinanjare prevazut Ia lit. c).
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i) sezonalitatea, in sensul derularii procedurii de finanjare, in cadrul sezoanelor competijionale
sportive desfa9urate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive Tn care s-a acordat
finanjarea, dar pentru care se vor Tncheia contracte de finanjare secvenjiale Tn fiecare an fiscal.

V. Procedura de selec jie a proiectelor
1. Atribuirea contractelor de finanjare nerambursabila este facuta exclusiv pe baza selecjiei

publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanjare nerambursabiia din
fonduri publice, prin selectarea acestuia de catre o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a
contractelor de finanjare;

2. Anual va exista una sau mai multe sesiuni de selec{ie a proiectelor, in funcjie de fondurile
publice alocate anual Tn bugetul autoritalii finanjatoare.

3. Procedura de selecjie de proiecte cuprinde urmatoarele etape:
a) Publicarea programului anual pentru acordarea finanlarilor nerambursabile;
b) Publicarea anunjului de participare;
c) Tnscrierea candidajilor;
d) Transmiterea documentajiei;
e) Prezentarea propunerilor de proiecte;
f) Verificarea eligibilitalii, Tnregistrarii 9i a Tndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnic\

;i financiara;
Evaluarea propuneritor de proiecte 98 $elec\ia proiectelor sportive;

/

g)
h)
i)
i)

Cornunicarea rezultatelor;
incheierea contractutui sau contractelor de finanjare nerambursabila;
Publicarea anunjului de atribuire a contractului sau contractelor de finanjare nerambursabila

VI. Depunerea documenta$ei
1. Documentajia de solicitare a sprijinului: financiar este depusa Tntr-un exemplar (set), Tndosariat 9i

cuprinde documentele enumerate in Capitolut IX - „Dosarul de solicitare a finanlarii nerambursabile'’,
completate cu datele aplicantului. Solicitanjii trebuie sa pastreze un exemplar (set) complet din Cererea
de finanjare depusa, pentru referinla. Acest set nu se depune la Autoritatea finanjatoare.

2. Toate documentele sunt depuse Tn format tiparit, pe suport de hartie, la Registratura Primiriei
Municipiului Bucure9ti, Bd. Regina Elisabeta nr. 45 sau electronic (format fi9ier .doc sau .pdf), prin e-mail
la adresa: relatiipublice@pmb.ro, in atenjia Direcjiei Cultura, inva+amant, Turism, dupa cum este
menjionat Tn anun lut de participare

3. in cazul Tn care datele (documentele) sunt depuse/sunt transmise Tn format electronic, Tnscrtsurile
- in forma autentica sau in copie conform cu originalul - urmeaza a fi trimise §i pe suport de hartie, prir
po9ta sau depuse direct la Registratura institutiei Tn termen de cel mult 24 de ore, astfel incat sd
Tndeplineasca cerinja ad validitatem sau ad probationem impusa de lege pentru proba/existenja valabila
a unui act juridic.

4. Formularele pentru Cererea de finanjare pot fi objinute prin accesarea site-ului http://www.pmb.ro
Secjiunea: „Autorizatii 9i avize/Formulare tipizate” – Eticheta „Directia Cultura Tnvalamant, TUriSm”1 -
„Finantare nerambursabila pentru activitali nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr
350/2005 - Activitali sportive.

J

VII. Desfa;urarea procedurii de selec jie

1. Anun juI public privind sesiunile de setecjie este comunicat pe site-ul www.pmb.ro, Secjiunea
„Interes public” – „Anunturi de interes public”, precum 9i prin alte mijloace de informare locale, cu cel
pujin 30 de zile calendaristice Tnainte de data iimita pentru depunerea proiectelor sportive.

2. in cazul Tn care, din motive de urgenla, respectarea termenului prevazut la alin. (1) ar cauza
prejudicii autorita Iii finanjatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selec jie de
proieete prin reducerea numarului de zile, dar nu la mai pu{in de 15 zile. in acest caz, autoritatea

’ https://www.pmb.ro/autorizatii-avize/formulare-tipizate/37/48
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finanjatoare are obliga jia de a include in anun juI de participare motivele reducerii termenului prevazut la
alin (1)

3. Autoritatea finan\atoare are dreptul de a prelungi termenul de depunere a propunerilor de proiect,
cu condi jia comunicarii in scris a noii date limita de depunere a propunerilor de protect, cu cel pujin 6 zile
Tnainte de expirarea termenului inijial, catre to{i solicitan Iii care au primit, in condijiile prezentei legi, un
exemplar al documentajiei pentru elaborarea 9i prezentarea proiectului

4. Autoritatea finanjatoare are obliga jia de a verifica indeplinirea de catre solicitanji a condijiilor de
participare la selec[ie.

5. Selec jia proiectelor sportive se realizeaza de catre Comisia de analiza 9i selec[ie constituita la
nivelul autorita iii finan{atoare, alcatuita din 5 (cinci) membri cu drept de vot, numiji prin Dispozijie a
Primarului General, astfel:

a) 3 (trei) reprezentanji. din cadrul Direcjiei Cuttura, invatamant, Turism
b) 1 x reprezentant din cadrul Direc{iei Juridic
c) 1 x reprezentant din cadrul Direcjtei Generale Economica
Secretar}atul Comisiei va fi astgurat de catre un reprezentant al Direc{iei Cultura Tnvatamant, fara

drept de vot.
Comisia este legal Tntrunita Tn prezen Ia a minimum 3 (trei) membri cu drept de vot.

6. Sol{citanjii au dreptul sa formuFeze contesta Iii asupra modului de respectare a procedurii
privind organizarea 9i desfa9urarea selecjiei 9i sa le depuna la sediul autorita Iii finanjatoare Tn termen de
maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii rezultatului selecjiei pe site-ul
www.prnb.ro la secjiunea „Interes public” – „Anunturi de interes public”

7. Contestajiile se depun pe suport de hartie la Registratura Primariei Municipiului Bucure9ti, Bd
Regina Elisabeta nr. 45 sau electronic, pnn e-mail la adresa: relatiipublice@pmb.ro

8. in cazul Tn care datele (documentele) sunt depuse/sunt transmise Tn format electronic, inscrisurile
- in forrna autentica sau Tn copie conform cu originalul - urmeaza a fi trimise 9i pe suport de hartie, prin
po 9ta sau depuse direct la Registratura institutiei Tn termen de cel mult 24 de ore, astfel Tncat sa
Tndeplineasca cerinja ad validitatem sau ad probationem impusa de lege pentru proba/existenja valabila
a unui act juridic.

9. Contestajtile sunt solu{ionate Tn termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data
expirarii termenului pentru depunerea contestajiitor;

10. in vederea solujionarii contestajiilor depuse de candida Ii, la nivelul autoritalit finanjatoare, va fi
Tnfiin Iata Comisia de solujionare a contestajiilor, alcatuita din 5 (cinci) membri, astfel :

a) 3 (trei) reprezentan Ii, din cadrul Direcjiei Cultura, Tnvatamant, Turisrn, din care unul va exercita 9i
func;ia de pre9edinte al Comisiei de solujionare a contestajiilor

b) Un reprezentant din cadrul Direcjiei Juridic
c) Un reprezentant din cadrul Direcjiei Generale Generale Economica

Secretariatul Comisiei va fi asigurat de catre un reprezentant al Direcjiei Cultura Tnvalamant, fara
drept de vot.

11. Comisia de solujionare a contestajiilor analizeaza motivele respingerii 9i Tnainteaza Comisiei de
analiza 9i selecjie a proiectelor propunerea de aprobare/respingere a contestajiei.

VIII. Condiliile 9i criteriile de finanjare
1. Pentru ca beneficiarul sa primeasca finanlare trebuie ca acesta sa fie recunoscut in condijtile legii

9i sa aiba sediul in raza teritorial-administrativa a Municipiului Bucure9ti; Vor fi acceptate $i proiectele
depuse de catre solicitanji cu sediul Tn alte localita y, daca implementarea proiectului se desfa9oara pe
ter}toriul municipiului Bucure9ti avand ca public !inta/beneficiari cetatenii mun. Bucure9ti;

2. Criterii de finantare a proiectelor sportive in cadrul Programului „Sportul pentru to{i":
a) Nevoia ;i relevanja proiectului;
b) Capacitatea organizajionala;
c) Calitatea ;i fezabilitatea proiectului;
d) Buget ;i eficacitatea distribuirii costurilor
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3. Nu vor beneficia definantare:
a) Jocurile sportive de echipa desfa9urate Tn mod organizat in cadrul campionatelor pe ramura

spoRiva, astfel cum sunt specificate de catre federa{iile de specialitate din Romania;
b) Sporturile individuale desfa9urate Tn mod organizat, pe ramura de sport, in cadrul campionatelor

specificate de citre federajiile de specialitate
Este exclus4

nu este eligibil solicitantul care se afla in oricare din urmatoarele situa Iii
a) dosarul de solicttare a finanlari este incomplet sau incorect ori solicitantul nu este recunoscut Tn

d in nrnnarlllra nan+rI I n+ri hI Ii rna or\n+rantlili Ii rIa fin an+arA nAra ruhr lrea hi la

condijiile legii
b) Tndeplinit obligajiile de plata exigibile a impozitelor 9i taxelor catre bugetul de statnu 9l-a ori

bugetul local in anul calendaristic anterior depunerii solicitarii;
c) se aHa in litigiu cu institu jia publica careia Ti solicita atribuirea unui contract de finanjare;
d) furnizeaza informajii fqlse in documentele prezentate;
e) a cornis o grava gre9eala Tn materie profesionala sau nu §i-a indeplinit obligajtile asumate printr.

un alt contract de finanjare nerarnbursabila, in masura Tn care autoritatea finanjatoare poate ad
ca dovada mijloace probante Tn acest sens;

uce

f) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja in stare de dizolvare sau
de lichidare, in conforrnitate cu prevederile legale Tn vigoare;

g) nu depune toate declarajiile;
h) dosarul de solicitare a finanlarii nerambursabile a fost Tnregistrat dupa termenul limita de depunere

precizat in anun{ul de participare;
i) dosarul de solicitare a finanlarii nerambursabile con jine documente nesemnate (neasumate), ori

+ra rIO rn i+Arrba rJ AOllrrl Arl+A Inlr Tn fnirrrl nl+ n, In\ a+rn, niiat All n +An+ llrrri Ob+X rIn +robntfnnPq;+hr,xnb n, n, ,n,R+ ,nrr, n, rink n, a, n+X, ,Rau
J n n n n J : I I n : Il in cel mult 24 de ore astfel Tncat sa indeplineasca condiliile de

primit finanjare anul a depusanterior nu documentele privindcare a in
rerea de finanjare (tip) 9i

aePuse alrect la reqlstratura lnstltutlel.
proba 9i de validttate ale unui act juridic;

j) proiectul nu respecta condi\iile 9i/sau criteriile de finanjare;
k) solicitantul

n nbl ini+ a +nt nr ins D nbnflllanvl nb n +III nln, f; nb al nb +nb rn, nbnbPninubhlerdq nth ; 1 X rai nb fAn, J , , n; ,n , , LIIA A On

m) solicitantul ana in situajia de nerespectare a dispoziliilor statutarese

Contractul de finanjare (tip), in termenele stabilite;
I) solicitantul are datorii la bugetul local la data incheierii

H nanjare;
proceduri i de depunere a \JUI EFI ltVI

regularnentelor proprii, precum 9i a legii

5.Suma disponibila pentru sprijinul financiar al programelor sportive este aprobata prin bugetul
general centralizat propriu al municipiului Bucure§ti.

6.Autoritatea finan{atoare va asigura cheltuielile eligibile, conform prezentului regu lament
pentru categoriile de cheltuieli, in condijiile 9i Tn baremele prevazute Tn Normele financiare pentru
acttvitatea sportiva aprobate prin H.G. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare Tn activitatea
sportiva, cu modificarile 9i completarile ulterioare, pentru acjiuntle/activitalile sportive interne 9i
internajionale, precum ;i alte reglementari specifice cu respectarea normelor privind finanjele publice,

7. Autoritatea finanjatoare 9i beneficiarul pot stabili Tn contractul de finanlare nerambursabi la
ca plalile catre beneficiar sa se faca in tran9e, in avans, in raport cu faza de execujie a proiectului sau a
calendarului competijional gi cu cheltuielile aferente, in func jie de evaluarea posibilelor riscuri
financiare, de durata 9i evolujia Tn Hmp a activitalii finan jate ori de costurile interne de organizare 9i
funcjionare ale beneficiarului

7. Tran$ele sunt acordate prin virament bancar din bugetul autorita Iii finahjatoare Tn contul
beneficiarului, pe baza de factura emisa de beneficiar pentru fiecare tran9a.

8. Etiberarea tran§ei urmatoare, aferenta unei etape urmatoare a programului sau proiectului,
conform graficului de finanjare, este acordata numai dupa justificarea utilizarii integrale a tran9ei
anterioare prin depunerea documentelor justificative 9i a rapoarte}or la incheierea evenimentului

9. Valoarea minima a unei tran9e nu poate depa9i valoarea de maxim 30 % din totalul valorii
finanlarii nerambursabile alocate pnn hotararea consiliului local din partea autorita Iii finanlatoare.

10. Ultima tran9a nu poate fi mai mica de 15% din totalul finanlarii, aceasta virandu-se

)
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beneficiarului doar dupa prezentarea documentelor justificative,
11. Documentele pentru justificarea tran9ei acordate vor fi depuse Tn maximum 60 de zile de la

data solicitarii de acordare a tran§ei
12. Cuantumul 9i e9alonarea tran9elor sunt stabilite Tn baza graficului de finanjare, Autoritatea

finanjatoare va elibera beneficiarului ultima tran;a a finanlarii nerambursabile, pe baza documentelor
justificative, dupa validarea raportului final de activitate 9i a raportului financiar, pe care beneficiarul este
obligat sa le depuna la sediul autorita[ii finanjatoare odata cu documentele justificative ale tran9ei finale,
dar nu mai tarziu de sfar9itul anului

13. Justific'area fiecarei tran9e acordate Tn baza unui contract de finanjare nerambursabila este
acceptata numai Tn masura Tn care cheltuielile sunt eligibile ;1 au fost efectuate Tn perioada executarii
contractului.

14. Graficul de finanlare va fi Tntocmit 9i asumat prin semnatura de catre beneficiar in urma
alocarii de catre consiliul local 9i pe baza etapizarii/e9alonarii actiunilor/acuvitalilor; acest grafic va
con jine datele de identificare ale contractului de finanjare, etapele, tran;ele 9i suma pe fiecare tran9a;
graficul este anexa la contractul de finanjare nerambursabita

15. in cazul nejustificarii de catre beneficiar a cheltuielilor pentru o tran9a acordata, la cererea
autoritalii finanjatoare beneficiarul este obligat sa restituie autoritalii finanjatoare, in termen de 15 zile de
la data solicitarii, suma acordata, precum 9i dobanda legala aferenta sumei acordate de la data
viramentului pana Ia data pla{ii efective

IX. Dosarul de solicitare a finanlarii nerambursabile
1 Dosarul de solicitare a finanlarii nerambursabile va cuprinde urmatoarele documente

a) Cererea de finanjare, model anexa 1 la Regulament;
b) Declara jie de impar{ialitate (tip), anexa 1.1. la Cererea de finanjare;
c) Declarajie pe propria raspundere (tip), anexa 1,2. la Cererea de finanjare;
d) Raport de activitate, cuprinzand datele relevante pentru sus[inerea cererii de finanjare, (anexa

1.3 la Cererea de finanjare), document care cuprinde date relevante privind realizarea
obiectivelor sportive

e) Anexa 1.3.1 la raportul de activitate pentru anul anterior, cu toate rubricile completate;
f) Raport de activitate cu activitalile planificate in anul pentru care se solicita

finanjare nerambursabila (anexa 1.4. la Cererea de finanjare), document care cuprinde datele
relevante pentru susjinerea cererii de finanjare: obiective sportive, in func jie de programul
activitalilor/acjiunilor sportive;

g) Anexa 1.4.1 la raportul de activitate planificat Tn anul pentru care se solicita finanjare, cu +oate
rubricile completate;

h) Certificatul de Tnmatriculare sportiva (CIS); structurile sportive care depun proiecte vor trebui sa
fie membri ai Federajiei Romane „Sportul pentru toli", site: http://sportulpentrutoti.ro, la data
depunerii proiectului sau, dupa caz, dovada afllierii la federajia sportiva najionala de specialitate
9i/sau la asocia jia sportiva pe ramura de sport a Municipiului Bucuresti;

i) Certificat/ cod fiscal;
j) Hotararea judecatoreasca de acordare a personalitalii juridice de catre instan la sau alt

document care sa ateste modalitatea de constituire, in copie certificata „Conform cu originatu{"
9i semnata;

k) Situajiile financiare anuale Ia data de 31 decembrie a anului precedent, Tnregistrate la
Administra jia Finanjelor Publice, bilant prescurtat, contul prescurtat al rezultatului exercijiului, cu
dovada validarii documentajiei de catre A.N.A.F.; in cazul in care acestea nu sunt finalizate, va
fi depusa balanja de verificare Tntocmita de catre responsabilul financtar pana la sfar9itui lunii
anterioare datei de depunere a documenta jie i

1) Certificat fiscal care atesta ca nu are obliga Iii de plata exigibile privind impozitele 9i taxele catre
stat, certificat de atestare fiscala eliberat de Administra jia Finanjelor Publice;

m) Certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale 9i alte venituri datorate bugetului local
eliberat de catre Primaria Sectorului unde solicitantul are sediul

n) Dovada ca participa cu o contribu jie financiara de minimum 10% din valoarea totala a finanlarii,
la depunerea proiectului.

2 Dosarul poate fi depus in format tiparit pe suport hartie la Registratura Primariei Municipiului
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Bucure;ti, Bd. Regina Elisabeta nr. 45 sau electronic, prin e-mail la adresa: relatiipublice@pmb.ro, in
atenjia Directiei Cultura, Tnvalamant, Turism.

3. in cazul Tn care datele (documentele) sunt depuse/sunt transmise Tn format electronic,
Tnscrisurile - in forma autentica sau Tn copie conform cu originalul - urmeaza a fi trimise 9i pe suport de
hartie, prin po9ta sau depuse direct la Registratura institutiei in terrnen de cel mutt 24 de ore, astfel Tncat
sa Tndeplineasca cerinja ad validitatem sau ad probationem impusi de lege pentru proba/existenja
valabila a unui act juridic.

X. Punctajul
Pentru acordarea finanlarii, fiecare beneficiar va primi un punctaj conform criteriilor precizate Tn

Anexa 3 la prezentul Regulament.

XI. Informajii referitoare la acordarea finanlarii
Finanjarea se va acorda Tn funcjie de punctajul objinut de catre solicitant Tn urma sel,ecjiei1

lim ita fondurilor disponibile pentru sprijinul financiar al programelor sportive
cu aceasta destina jie prin bugetul general centralizat propriu al municipiuFui Bucure9ti.

2. Nurnarul de participan li la procedura de selecjie de proiecte nu este limitat;

cazul repetarii procedurii participant a depus propunerea departicipant in in care in urrrl a nurrlal un
protect, autoritatea finanjatoare are dreptul de a atribui contractul de finanjare nerambursabila acestui
in condijiile legii

3. 'in termen de maximum 15 zile de la data Tncheierii lucrarilor, comisia de evaluare
selecjionare anun A, pe site-ul www.pmb.ro, rezultatul selecjiei, precum 98 fondurile propuse a fi alocate.

$1

4. Procedurile de planificare plafoanelor fondurilor destinate finanlariiexecutare91 a
nerambursabile contractele de finanjare Tncheiate de autoritatea finanjatoare cu beneficiarii precurrl 91
rapoartele de execu jie bugetara privind finan{arile nerambursabile constituie informajii de interes public
potrivit dispozijiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informajiile de interes public.

XII. Forme de comunicare
1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie sa se transmita sub forma de

document scris
2. Orice document scris trebuie Tnregistrat Tn momentul transmiterii 9i al primirii §i confirmat de

primire, cu excepjia documentelor care confirma prlmirea
3. Docurnentele scrise pot fi transrnise prin una dintre urmatoarele forme:

a) Suport de hartie - Scrisoare prin Registratura PrimaHei mun. Bucure9ti;
b) Suport electronic/mijloace electronice

4. Solicitantul sau autoritatea finanjatoare, dupa caz, care a transmis documentele prin forma de
comunicare de la lit. b) are obliga jia de a retransmite documentele respective in cel mult 24 de ore 9i sub
forma de scrisoare prin po9ta, dupa caz depuse direct la registratura institujtei.

5. in raporturile dintre beneficiari ;i autoritatea finanjatoare se folose9te limba romana
Documentele care se prezinta Tn alta timba vor fi traduse prin grija beneficiarului.

J

XIII. Cheltuieli eligibile
1. Categoriile de chettuieli 9i cuantumul acestora pentru activitalile sportive ce pot fi decontate din

fonduri nerambursabile, in conformitate cu prevederile Normelor financiare pentru activitatea
sportiva aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, cu modificarile 9i completarile ulterioare, sunt detaliate Tn
cadrul Anexei 4 la Regulament - Ghidul de decontare a cheltuielilor; modul de decontare pentru fiecare
tip de cheltuieli eligibile, precum 9i documentele solicitate sunt precizate Tn Ghidul de decontare, anexa
la prezentul Regulament.

2. Acliuni/activitali sportive interne
2.1. Categoriile de cheltuieli eligibile pentru acjiuni generale Tnscrise Tn programul „Sportul

pentru to\i'’, conform reglementarilor legate prevazute Tn Hotararea nr. 1447/2007 privind aprobarea
Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu completarile 9i modificarile ulterioare sunt urmatoarele:

a) Cheltuielt arbitraj;
b) Asisten@ medicala;
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c) Chirii baze sportive;
d) Echipamente pentru competi Iii;
e) Ordine 9i paza;
f) Promovare 9i reclama (maxim 12-15% din bugetul total al proiectului) ;
g) Gustari/racoritoare
h) Premii
i)Alte cheltuieli utile 9i necesare

2.2. Categoriile de cheltuieli eligibile pentru acjiunile de tip eveniment sportiv Tnscrise Tn
programul „Sportul pentru to{i" conform reglementarilor legale prevazute Tn Hotararea nr. 1447/2007
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu completirile 9i modificarile
ulterioare sunt urmatoarele

a) Transport;
b) Cazare;
c) Masa;
d) Cheltuieli arbitraj;
e) Asisten la medicala;
f) Chirii baze sportive;
g) Ordine ;i paza;
h) Promovare 9i reclama, inclusiv materiale de promovare a evenimentului, imaginea autorita Iii

finanjatoare 9i a municipiului (maxim 12-1 5% din bugetul total at proiectului);
i) Gustari/racoritoare
j) Premii.

3. Acjiuni/activitali sportive internationale
3.1. Categoriile de cheltuteti eligibile pentru acjiunile de tip eveniment sportiv inscris Tn

programul „Sportul pentru toli", conform reglementarilor legale prevazute Tn Hotararea nr. 1447/2007
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu completarile 9i modificarile
ulterioare sunt urmatoarele:

a) Transport;
b) Cazare;
c) Masa
d) Chettuieli arbitraj;
e) Asisten@ medicala;
f) Chirii baze sportive;
g) Ordine 9i paza;
h) Promovare 9i reclama, inclusiv materiale de promovare a evenimentului 9i imaginii autorita iii

finanjatoare (maxim 12-1 5% din bugetul total at proiectului);
i) Gustari/racoritoare:
j) Premii

5. Nu sunt eligibile urmatoarele cheltuieli:
a) cheltuielt ce urmaresc dezvoltarea infrastructurii solicitantului;
b) cheltuieli cu utilitalile pentru spajiile Tnchiriate (sali, baze sportive etc);
c) activitali generatoare de profit
d) nu vor fi finan{ate achizi Iii de terenuri, cladiri, obiecte de inventar, mijloace fixe:

constituie echipamentele 9i materialele sportive care sunt prevazute la capitolul de
eligibile

e) dobanzi, amenzi sau penalita Iii
f) bauturi alcoolice, ygari, droguri;
g) alte cheltuieli care contravin legislajiei Tn vigoare privind finanlarile din fonduri publice

sunt explicit definite in prezentul Regulament.

exceptle
cheltuieli

sau care

6.Beneficiarul va depune documente justificative privind contribu jia proprie de minim 10%
solicitata de prevederile legale Tn vigoare.
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XIV. incheierea contractului de finan fare

1. Finanjarea este acordata Tn baza 9i Tn condijiile unui contract Tncheiat Tntre Municipiul
Bucure9ti 9i beneficiarul selec{ionat pe baza criteriilor prevazute Tn prezentul regulament; modelul
contractului de finanjare nerambursabila este regasit in Anexa 2 la prezentul Regulament.

2. Beneficiarul are obliga jia de a Tncheia contractul de finanjare in maxim 30 de zile de
la data publicarii, pe site-ul www.pmb.ro, a rezultatului selecjiei; in cazul Tn care beneficiarul nu se
prezinta pentru incheierea contractului de finanjare, se considera ca oferta nu a fost acceptata, iar
proiectul Tn cauza este eliminat de la finanjare.

3. Decontarea sumelor alocate va incepe numai dupa semnarea contractului de finanjare de
ambele parIi 9i va cuprinde numai cheltuielile efectuate dupa data de semnare a contractului; in mod
excepjional pot fi acceptate documente de angajare a cheltuielilor, de exemplu contracte cadru, facturi 9i
play pentru bilete de catatorie internajionale pentru care pot fi objinute condi Iii mai favorabile, facturi de
plata care sa confirme participarea ta competilii pe baza unui regulament de organizare.

4. Atunci cand, pentru Tndeplinirea obligajiilor contractuale. beneficiarul achizijioneaza din
fonduri publice nerambursabile produse, lucrari sau servicii, procedura de achizijie este de tip
concurenlial .

5. Autoritatea finanjatoare dispune efectuarea pla Iii catre beneficiar, prin virament Tn cont'-'
bancar al acesteia.

6. Beneficiarti care au prirnit finantare Tn baza prezentului Regulament au obligajia sa
Tntocmeasca 9i sa transmita autorita Iii finanjatoare un raport final, dupa caz

7. Prevederile-contractului pot fi modificate 9i/sau completate. prin solicitare scrisa, numai
prin acte adijionale semnate de catre parji sau de catre Tmputerniciji ai acestora, in conditiile tegii.

8. Pe parcursul derularii proiectului, beneficiarul poate solicita modificarea contractului, prin
cerere scrisa justificata, privind durata de derulare, structura bugetului proiectului 9i/sau alte elemente,
cu condi jia ca acestea sa nu schimbe scopul ;i obiectivele proiectului 9i nici valoarea contractului.

J

XV.Prevederi bugetare
in temeiul art. 10 din Legea nr. 350/2005 cu modificarile 9i completarile ulterioare, “atribuirea de

contracte de finanjare nerambursabila se va face in limita fondurilor publice alocate Programelor
aprobate anual Tn bugetele autoritalilor finanjatoare”

in baza art. 15 alin. (1) din aceea9i lege autorita{ile finanjatoare stabilesc un program anual propriu
pentru acordarea de finanlari nerambursabile care se publica Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
VI-a, in cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorita iii finanjatoare

Publicarea Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a Vt-a, a programului anual pentru acordarea de
finan[ari nerambursabile nu creeaza autorita iii finanjatoare obligajia de a efectua respectiva procedura
de selecjie.

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 350/2005, publicarea Programului Anual pentru acordarea
finanlarilor nerambursabile reprezinta prima etapa Tn cadrul procedurii de selecjie de proiecte.

in contextul reglementar susmentionat Proiectele sportive de interes public vor fi selectionate pentru
finanjare in cadrul limitelor unui fond anual aprobat de catre Consiliul General at Municipiului Bucure§ti,
stabilit potrivit prevederilor legate referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea 9i raportarea bugetului
local

Suma anuala alocata pentru acordarea de finan+ari nerambursabile in condi{iile Legii nr. 350/2005 cu
modificarile 9i completarile ulterioare urmeaza a fi stabilita prin Hotarare CGMB de aprobare a
Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bucuresti, pentru
activitati nonprofit de interes local

Valoarea totala a finanlariii solicitate/proiect se va Tncadra Tntre valoarea minima de 10.000 lei, 9i
valoarea maxima de 100.000 lei

J

XVI. Controlul privind modul de utilizare a fondurilor
Pe parcursut derularii contractului, solicitanjii care au primit finanjare au obliga jia sa

prezinte rapoarte de activitate. Pentru acliuni desfa9urate in cadrul programutui se va prezenta Raportul
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final dupa incheierea activitalii sau evenimentului sportiv 9i va fi depus odata cu ultimul decont, dar nu
mai tarziu de data de 31 decembrie a anului in care a primit finanjarea

Raportul de activitate va fi depus in format tiparit pe suport de hartie la Registratura Primariei
Municipiului Bucure9ti, Bd. Regina Elisabeta nr. 45 sau electronic, prin e-mail la adresa:
relatiipublice@prnb.ro, in aten jia Direcjiei Cultura, Tnvatamant, Turism, la termenele precizate mai sus, in
formatul precizat la capitolul Forme de comunicare din prezentul Regulament.

Beneficiarul care nu va depune raportul final nu va fi admis la sesiunea de selecjie a
proiectelor pentru anul urmator

Pentru justificarea cheltuielilor vor fi prezentate documentele precizate Tn Ghidul de
decontare a cheltuielilor, anexat prezentului Regulament. Regimul de gestionare a sumelor finanjate 9i
controlul financiar este realizat in condijtile legii;

Dosarul complet conlinand documentele justificative 9i raportul final al proiectului trebuie
pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

XVII. Sancjiuni
Contractele de finanjare nerambursabila pot fi reziliate de plin drept, fara a fi necesara

intervenjia instan jei de judecata, de la data primirii notificarit prin care parIii in culpa i s-a adus la
cuno9tinla faptul ca nu 9i-a Tndeplinit obligajiile contractuale

Contractul poate fi reziliat conform prevederilor alin. (1), in urmatoarele cazuri :
a) neutilizarea sumei prevazuta Tn contractul de ftnanjare nerambursabila exclusiv pentru

firian{area cheltuielilor aferente acjiunilor/activitalilor sportive prevazute Tn Anexa 2.1 ta
contract, potrivit destinajiei stabilite prin contract in Anexa 2.2 la contract 9i in conformitate cu
dispozijiile legale Tn vigoare;

b) nerealizarea acjiunilor/activitalilor sportive prevazute Tn contractul
nerarnbursabila, obiectivele 9i scopuriie prevazute in Anexa 2.3 la contract

c) nepromovarea imaginii Municiptului Bucure9ti prin neafi9area elementelor de identitate
vizuala (logo, dtadema Primariei Municipiului Bucure9ti) pe echipamentut sportiv. pe aft;e,
pliante, machetele ztarelor, pe panourile pentru intewiuri, pe panourile publicitare etc; fi9ierele
cu siglele autoritalii finanjatoare vor fi puse la dispozi{ia beneficiarului pe suport extern, la data
semnarii contractului de finanjare nerambursabila;

d) nepermiterea persoanelor delegate de institu jia finanjatoare sa efectueze controlul privind
modul de utilizare a fondurtlor prevazute Tn contractul de finanjare nerambursabila, precum 9i
nepermiterea monitorizarii pe timpul derularii actiunilor specifice proiectulu}

e) nerespectarea principiului cofinantarii potrivit caruia finanlarile nerambursabile trebuie inso jite
de o contribujie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finanlarii
acordata de autoritatea finanjatoare;

f) nerespectarea prevederilor actului constitutiv 9i/sau ale statutului propriu ori statutul 9i/sau,
dupa caz, regulamentele federatiei sportive najionale de ramura;

g) netransmiterea rapoartelor precizate catre autoritatea finanjatoare in termenele stabilite Tn
prezentu! Regulament;

h) nepermiterea utilizarii Tn scop necomercial de catre autoritatea finanjatoare a imaginii de grup
sau individuale, statica sau Tn mi;care, a sportivitor 9i/sau a personalului care participa la
acjiunile/activita{ile sportive finan jate;

i) nepromovarea spiritului de „fair-play", neluarea masurilor necesare pentru prevenirea ;i
combaterea violenjei 9i dopajuJui in cadrul acjiunilor finanjate potrivit prezentului regulament;

j) nerespectarea condijiilor 9i criteriilor de finanjare stabilite de finanjator.
k) in cazul rezilierii contractului ca urmare a neTndeplinirii clauzelor contractuale, benefic}arut

finanlarii este obligat Tn termen de 15 zile sa returneze ordonatoralui principal de credite
sumele primite, cu care se reTntregesc creditele bugetare ale acestuia, in vederea finanlarii
altor programe 9i proiecte de interes public.

I) pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, beneficiarii finanlarii datoreaza
dobanzi 9i penalita{i de Tntarziere, conform legislajiei privind colectarea crean{elor
bugetare, care se constituie Tn venituri ale bugetului local.

de finanjare
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m) nerespectarea termenelor 9i a prevederilor din contract duce la pierderea tran9ei finale
precum 9i la interzicerea participarii pentru objinerea finanlarii pentru anul viitor,

n) prezentul regulament va fi completat cu prevederile legate in vigoare.
o) pentru nepromovarea imaginii Municipiului Bucure9ti, pan neafi;area Tnsemnelor specifice,

total sau parjial, pe unut sau mai multe materiale de promovare, in baza unei notificari din
partea autorita Iii finan{atoare, alocarea totala efectuata va fi diminuata cu 10% pentru anul in
curs

XVIII. incetarea contractului prin acordul par{ilor
Contractul de finan{are nerambursabila poate Tnceta prin acordul partiFor

XIX. Dispozi Iii finale
Prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate tuturor finanlarilor nerambursabile acordate

din fondurile disponibile, aprobate cu aceasta destina;ie, prin bugetul general centralizat propriu al
municipiului Bucure9ti.

XX. Anexe
Anexele urmatoare fac parte integranta din prezentul Regulament:
1. Anexa 1 la Regulament: Cererea de finanjare - model;

• Anexa 1 .1. la Cererea de finanjare: Declarajia de imparjialitate
• Anexa 1 .2. la Cererea de ftnanjare: Declarajia pe propria raspundere;
• Anexa 1.3. la Cererea de finanjare: Raport de activitate pentru activitalile desfa9urate Tn

;

anul anterior;
Anexa 1.3.1. la Raportut de acUvitate pentru anuf anterior: Sportul pentru tog,

• Anexa 1.4, la Cererea de flnantare: Raport de activitate cu activitatile pentru care se solicita
finanjare nerambursabila;

– Anexa 1.4.1. la Raportul de activitate cu activitalile pentru care se solicita finanjare
nerambursabila: Sportul pentru toD,

2- Anexa 2 la Regulament - Punctaj pentru acordarea finan@rii

2 Anexa 3 la Regulament - Ghid de decontare a cheltuielilor

J
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Anexa 1 la Regulament: Cerere de finanjare – model

Solicitant
Nr. ,..,,..,, din

CERERE DE FINANTARE
pentru finan{area proiectelor/programelor sportive

A. Date privind solicitantul

1. Denumirea
2. Adresa
3. Certificat de identitate sportiva nr.
4. Cont nr. ........................, deschis Ia .
5. Cod fiscal
6. Alte date de identificare:

Telefo n
E-mail
Fax
Web ..

7, Echipa responsabila de derularea proiectului (numele 9i prenumele, func jia in cadrul organizatiei,
telefon )

7.1. Coordonator
7.2, Responsabil financlar
7.3. Responsabil cu probleme tehnice .. .
7,4. Alji membri, dupa caz

B. Date privind proiectul/programul
1. Denumirea proiectului/programului
2. Scopul
3. Obiective specifice .... .
4. Activita\i/Acjiuni din cadrul proiectutui/programului
5. Perioada de derulare/acjiune/activitate ..
6. Locul de desfa§urare/acjiune/activitate .
7. Participan[i (numarul 9i structura)/acjiune/activitate ....
8. Costurile estimate ale proiectului/programului (Se va detalia pe acjiuni/activita Ii, categorii de

cheltuieli 9i surse de finan{are), conform tabelului de mai jos:

Proiectu I/Program ul
Acliunea/ activitatea

Categoriile de cheltuieli2

Valoarea
totala

I. Programul/ Proiectul
Total

1 . 1 . Acjiunea/Activitatea
Total
din care

?Categorii Ie de cheltuieli ce se pot nnan Ia din fonduri publice pentru proiecte/programe sunt cele prevazute in Normele privind reglementarea
unor probleme financiare Tn activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.447/2007, privind aprobarea Normelor
financiare pentru activitatea sportiva. cu modificarile 9i completarile ulterioare,
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(Se detaliaza pe categorii de cheltuieli.)

Perioada de derulare a activita
1.2 Ac{iunea/Activitatea

Total

din care
Suma solicitata

din fonduri
publice

Venituri proprii
ale solicitantului

C. Resurse umane ;i financia re ale solicitantului, angrenate Tn realizarea
acjiunilor/activitalilor din cadrul proiectului/programului

1. Resurse umane
1.1. Numar de personal salariat - total ..,,.., din care antrenori (pentru cluburile sportive)

I

1.2. Numar de sec{ii pe ramura de sport (pentru cluburile sportive)
1.3. Numar de sportivi legitimaji pe sec{ii
1.4. Numar de cluburi sportive afiliate la asocia jia pe ramura de sportjudejeana/a municipiului

Bucure9ti
1.5. Numar de asocia iii fara personalitate juridica afiliate la asocia jia pe ramura de sport judejeana/a

municipiului Bucure9ti

2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii realizate in anul precedent - total .....,...... 1ei, din care:
- dorIajii, sponsorizari ...............,......,.. 1ei;
– venituri din activitali economice (Tnchirieri, prestari de servicii, reclama, publicitate etc,)

– cotizajii, taxe, penalitali etc. ....................,..,.. 1ei;
– alte venituri ......................... 1ei.

tAi

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza Tn anul curent - total ...,.................... 1ei, din care:
- dorIa{ii, sponsorizari ......................... 1ei;
– venituri din activitali economice (prestari de servicii, Tnchirieri, reclama, publicitate etc.)

– cotizajii, taxe, penalitiji etc. ...,.,,.,...,............. 1ei;
– alte venituri ........................, 1ei.

lei
J

D. La prezenta cerere de finanjare se anexeaza in mod obligatoriu urmatoarele documente:
1. Raport de activitate, cuprinzand datele retevante pentru susjinerea cererii de finan[are;
2. Declara jia de impartialitate, in conformitate cu anexa la Leqea nr. 350/2005 privind regimul

finanlarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitali nonprofit de interes general, cu
modificarile 9i compJetarile ulterioare;

3. Declara jie de eligibilitate, in conformitate cu Ordinul mintstrului tineretului ;i sportului nr. 664/2018
privind finanjarea din fonduri publice a proiectelor sportive.

Reprezentanji legali:

(numele, prenumele, func Iia, semnatura 9i
9tampila organizajiet)
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Anexa 1.1. la Cererea de finanjare3

DECLARATIE DE IMPARTIALITATE

Reprezinta conflict de interese orice situa jie care iI Tmpiedica pe beneficiar Tn orice moment sa
acjioneze in conformitate cu obiective le autorita Iii finanjatoare, precum 9i situajia in care
executarea obiectiva 9i impaaiala a funcjiilor oricarei persoane implicate in implementarea
proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, econornice sau orice alte interese
comune cu o alta persoana.

Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizajiei
solicitante Tn ceea ce prive9te implementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile
preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, a9a cum este acesta definit mai sus
9i, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finanjatoare despre orice situa jie ce genereaza
sau ar putea genera un asemenea conflict.

Data

Numele 9i prenumele:

Funcjia

Semnatura:

3 Baza: Legea nr. 350/2005. Anexa 1
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Anexa 1.2. la Cererea de finanjare4

DECLARATI E

Subsemna Iii , , reprezentanji legali ai
solicitantului , declaram pe propria raspundere,
cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul Tn declarajii, ca organizatia pe care o
reprezentam Tndepltne9te condijiile prevazute de Ordinul pre9edintelui Agenjiei Najionale pentru Sport
nr. 664/2018, cu modificarile ;i completarite ulterioare, respectiv:

a) este recunoscuta Tn condijiile legii: CIS nr.

9i Autoriza jia de funcjionare nr.

b) a publicat, in extras, raportul de activitate 9i situajia financiara pe anul Tn Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea a IV-a, nr. ; a inregistrat raportul de activitate Tn Registrul najional al
persoanelorjuridice fara scop patrimonial cu nr. ;

c)nu are obliga Iii de plata exigibile 91 nu este Tn litigiu cu institujia finanjatoare;

d)nu are obliga{ii de plata exigibile privind impozitele 9i taxele catre stat, precum $i contribujiile citre
asigurarile sociale de stat;

e)informajiile furnizate institujiet finanjatoare Tn vederea objinerii finanLarii sunt veridice; documenta jia
depusa este completa 9i con jine toate documentele actualizate, valabile ta data depunerii cererii de
fi nanjare;

f)nu se ana in situa{ia de nerespectare a dispozijiilor statutare, a actelor constitutive 9i a regulamentelor
proF)rtl;

g)se obliga sa participe cu o contribujie financiara de minimum 10% din valoarea totala a finanlarii;

h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ;i nu se afla in stare de dizolvare ori de
lichidare, in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare;

i) nu beneficiaza de un alt contract de finanjare din fonduri publice pentru acela9i proiect de la aceea9i
autoritate finanjatoare Tn cursul anului fiscal curent;

j) nu a beneficiat/a beneficiat Tn anul fiscal in curs de ftnanjare nerambursabila de la institujia: Consitiul
General al municipiului Bucure9ti, in suma de . ........... 1ei.

, CIF nr

J

;

Data ....

Numele §i prenumele:
Func(ia:

Semnatura:

4 Conform Ordin MTS nr. 664 /2018, Anexa 3, lit. d, pct, 3, actualizat
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Anexa 1 ,3. la Cererea de finanjare

Raport de activitate
pentru anul anterIor

Data

DIRECTOR/PRE§EDINTE
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ANEXA 1.3.1 .
la Raportul de activitate, pentru anul

Sportul pentru toli

Nevoia 9i relevanja proiectului:

Capacitatea organizajionala:

Calitatea 9i fezabilitatea proiectului:

Buget 9i eficacitatea repartizarii costurilor:

Data

DIRECTOR/PRE§EDINTE ,
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Anexa 1.4. la Cererea de $nanjare

Raport de activitate
cu pianificarea activitalilor Tn anul pentru care se solicita finanjare nerambursabila

Data

DIRECTOR/PRE§EDINTE
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ANEXA 1 .4.1. la Raportul de activitate pentru susjinerea cererii de finanjare, in anul

Programul Sportul pentru toti

Nevoia 9i relevan ja proiectului:

Capacltatea organizajionala:

Calitatea 9i fezabilitatea proiectului :

Buget 9i eficacitatea repartizarii costurilor:

Data

DIRECTOR/PRE§EDINTE ,
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ANEXA 2 la Regulament: PUNCTAJ PROGRAM “SPORTUL PENTRU TOTl”

a) Grup !inta: Tineri 9i adulji (18 – 35 ani 9i peste)

Categorii evaluare Punctaj
maxim

1. Nevoia ei relevan ja proiectului

1 .1. Relevanja proiectului pentru prioritalile apelului de finanjare

1.2. Masura Tn care proiectul identifica o nevoie/oportunitate clara,
importanta, urgenta/actuala.

2. Capacitatea organizationala
2.1. Experienja solicitantului Tn managementul proiectelor 9i capacitatea
administrativa 9i financiara

2.2. Experienja in domeniul proiectului

2.3. Nivelul 91 relevanja implicarii partenerilor in proiect

3. Calitatea 9i fezabilitatea proiectului

3.1. Coerenja concepjiei e
problema/nevoi-scop-obiective-rezultate-impact)

3.2. Relevanja obiectivelor pentru atingerea scopului, claritatea 9i
realismul obiectivelor

3.3. Masura Tn care grupurile !inta sunt corect identificate 9i clar definite.
Nivelul de implicare al beneficiarilor

! une. Relevanja activitalilor la
realizarea obiectivelor 9i Tndeplinirea rezultatelor Tn perioada prevazuta

3.5. Rezultate 9i impact

3.6. Metode de evaluare 9i monitorizare

3.7. Vizibilitdtea proiectului, metodele de promovare 9i diseminare

3.8. Valoare adaugata, responsabilitate sociala 9i de mediu

3.9. Sustenabilitatea proiectului. Masura Tn care proiectul are efecte durabile 9i
prevede masuri de gestionare a riscurilor interne/externe

4. Buget 9i eficacitatea distribuirii costurilor

4.1. Masura Tn care bugetul este Tntocmit realist, corect 9i acopera Tn rnod cost-
eficient necesitalile proiectului
4.2. Masura Tn care cheltuielile prevazute sunt corelate cu activitalile propuse

4.3. Masura Tn care solicitantul asigura 9i alte surse de venit pentru
finantarea proiectului
TOTAL

(coerenta=

5

5

5

100
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b) Grup !inta: Copii (06-18 ani)

Categorii evaluare Punctaj
maxim

25
15

10

15

5

5

5

45

5

5

5

5

5

5

5

5

5

15

5

5

5

100

1. Nevoia $i relevanja proiectului

1.1. Relevan ja proiectului pentru prioritalile apelului de finanjare

1.2. Masura in care proiectul identifica o nevoie/oportunitate clara, importanta,
u rgenta/actuala ,

2. Capacitatea organizajionala

x Mor 91 capacitatea administrativa
9i financiara

2.2. Experienja in domeniul proiectului

2.3. Ntvelul 9i relevanja implicarii partenerilor in proiect

3. Calitatea ;i fezabilitatea proiectului

3.1. Coerenja concepjiei generate a proiectului (coeren H= problema/nevoi-scop-
obiective-rezultate-impact)

3.2. Relevanja obiectivelor pentru atingerea scopului, claritatea 9i realismul
obiectivelor

3.3. Masura in care grupurile gnta sunt corect identificate 9i clar definite. Nivelul de
implicare al beneficiarilor

3.4. Claritatea 9i pragmatismul planului de acjiune. Relevanja activitalilor la realizarea
obiectivelor 91 Tndeplinirea rezultatelor Tn perioada prevazuta

3.5. Rezultate 9i impact
3.6. Metode de evaluare g monitorizare

3.7. Vizibilitatea proiectului, metodete de promovare 9i diseminare

3.8. Valoare adaugata, responsabilitate sociala ;i de medtu

L tuI are efecte durabile 9i prevede
masuri de gestionare a riscurilor interne/externe

4. Buget 9i eficacitatea distribuirii costurilor

4.1. Masura in care bugetul este Tntocmit realist, corect 9i acopera in mod cost-eficient
necesitalile proiectului

4.2. Masura Tn care cheltuielile prevazute sunt corelate cu activitalile propuse

4.3. Masura in care solicitantul asigura 9i atte surse de venit pentru finanjarea
proiectului
mT

)

NOTA: Pentru a putea primi finanjare, solicitantul trebuie sa Tntruneasca minim 50 de puncte
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ANEXA 3 la Regulament: GHID DE DECONTARE A CHELTUIELILOR

1. Reguli generale

a)

b)

C)

d)

e)

D

Toate documentele trebuie sa fie „asumate" prin inscrierea urmatoarelor informajii: nume, prenume
funcjie/pozi jie, semnatura

Toate documentele prezentate Tn fotocopie trebuie sa prezinte Tnscrisul „CONFORM CU
ORIGINALUL" 9i semnatura Pre9edintelui/Directorului solicitantului sau a persoanei Tmputernicite
pentru derularea activitalii de decontare Tn relajia cu autoritatea finanjatoare.

Fotocopiile documentelor ilizibile sau de slaba calitate vor fi scrise de mana. in conformitate cu
originalul 9i semnate

Documentele trebuie sa Be prezentate in limba romana; documentele care nu sunt in limba romana
trebuie sa He traduse; traducerea documentelor va fi asigurata de beneficiar pe propria raspundere.

Daca este necesar, cursul pentru schimbul valutar va fi cel at BNR din ziua tranzac+iei.

in cazul in care documenta{ia depusa este incompleta sau necesita clarificari. autoritatea ftnanjatoare
informeaza beneficiarul despre acestea prin unul din mijloacete prevazute in Regulament;
beneficiarul trebuie sa raspunda Tn maximum 5 zile lucratoare, sub sancjiunea retumarii
documentajiei spre completare 9i actualizare; documentajia care nu respecta prevederile
contractuate va fi returnata

g)

h)

i)

i)

k)

Data documentelor justificative trebuie sa He in concordanla cu perioada desfa9urarii
actiunii/activitalii sportive.

Docurnentajia cu toate cheltuielile aferente unei acjiuni/activitali sportive va fi depusa, in totalitate, o
sing uri data.

Pentru u9urin{a evidenjei, valorile solicitate pentru deco-ntare pe intreaga documenta jie vor fi in
lei fara zecimale, rotunjirea facandu-se in minus.

Efectuarea cheltuielilor reglementate Tn prezentul Ghid se realizeaza potrivit normelor privind
finanjele publice.

PlaltIe acceptate sunt cele facute cu numerar, cu cardul/cardurile beneficiarului sau prin transfer
bancar; excepjie sunt cheltuielile de delegare ata9ate unui decont de deplasare, in care pot aparea
plali cu alt card, caz Tn care trebuie prezentata delega{ia pe baza careia a fost efectuata deplasarea 9i
decontul aferent acesteia Tnscris Tn contabilitatea beneficiarului.

1)

m)

n)

Documentele necesare pentru decontarea plalilor facute cu numerar sunt: chitan R, bon fiscal;
plafonul plalilor cu numerar este stabilit de legisla jia in vigoare.

Documentele necesare pentru decontarea cheltuielilor facute cu cardul bancar sau pNn transfer
bancar sunt: bonul fiscal, pentru card $i/sau extrasul de cont pentru ambele forme de plata

Nu sunt acceptate la decont produse considerate din categoria de lux, tutun 9i atcool; este exceptat
alcoolul sanitar.

2. Ordinea de prezentare a Documentajiei
2.1. Adresa de inaintare Tn care este prezentat succint conjinutul documenta{iet anexate.

2.2. Factura beneficiarului, personalizata, catre Municipiul Bucure§ti cu datele de identificare:
Bucure;ti, Sector 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Telefon 0213055530. cod fiscal 4267117, cont
R029TREZ24A6705012C)3030X, Direcjia Trezorerie 9i Contabilitate Publica a Municipiutui Bucure9ti

-va fi specificata denumirea acjiunii/activtta Iii sportive 9i nr. contractului prin care a fost acordata
finanjarea

2.3. Fiecare docurnenta jie depusa pentru decontare sau justificare de tran9a acordata trebuie sa
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con jina un centralizator cu cheltuielile efectuate de catre beneficiar, in care vor fi ?nscrise documentele
care dovedesc executarea cheltuielilor, in ordinea prezentarii Tn cuprinsul documentaliei, dupa modelul:

Nr. IDenumirea activita Iii/
crt. jacjiunii sportive

Denumirea
serviciului

Tip, nr. 98 data
document

TOTAL CHELTUIELI
TOTAL DECONT

Pre9edinte
Nume, Prenume

Semnatura
Viza departament

Financiar/Contabilitate

Tntocmit .
Nume, Prenume

Semnatura

2.4. Factura beneftciarului 9i centralizatorul trebuie depuse Tn original.

2.5. Pentru fiecare activitate/acjiune menjionata in documentajia depusa pentru care este
solicitata decontarea cheltuielilor vor fi prezentate generic urmatoarele piese:

a) Raport de necesitate/Nota de fundamentare, Tntocmit/a de persoana responsabila pentru
derularea activitatii 9i aprobat/a de directorul/pre9edintele beneficiarului;

b) Anexa la Raportul de necesitate/Nota de fundamentare cu lista persoanelor participante la
acjiune cu precizarea calita{ii acestora, de exemplu: sportiv senior, sportiv junior 1, antrenor,
organizator evenimente etc dupa caz;

c) Regulamentul competijiei (in copie) calendarul competijional, invita jie din partea organizatorului,
programul de pregatire, dupa caz;

d) Documentele justificative, dupa tipuri de cheltuieli a9a cum sunt detaliate mai jos.

3. Documentele ce trebuie depuse pentru decontare pe tipuri de cheltuieli:
3.1. Transport (Normele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. 1447/2007, art.

9-11 : H.G. nr. 714/2018 privind drepturile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe
perioada deleqarii si detasarii Tn alta localitate §i in cazut deplasarii in interes de sewiciu))

a) Documentele de prezentat pentru mijloacele auto proprii sau Tnchiriate de catre beneficiar: factura
9i plata, tabel cu persoanele transportate, contract cu furnizorul de sewicii, foi de parcurs.

b) Pentru serviciile de transport punctuale, in cazul Tn care nu este un contract cadru sau
multianual, vor fi puse la dispozijie documentele prin care este dovedita parcurgerea unei
proceduri concurenjiale pentru selec jia furnizorului de sewicii, final de licitalie Tn sistemul
electronic de achizijii publice sau minimum trei oferte.

c) Documentele de prezentat pentru mijloacele auto proprietate personala folosite pentru
deplasari Tn interesul beneficiarului: calculul distan Lei parcurse, pe traseul cel mai scurt dat de un
program accesibil public: google maps, distante.ro etc, consumul de carburant, implicit este
media de 7,5 la 100 de km sau diferit, dovedit cu buletin emis de autoritatea competenta, de
exemplu RAR, factura/factu.ri/bon/bonuri fiscal/e in suma acoperitoare pentru toati c,,antitatea de
carburant rezultata din calculul de mai sus; bonul fiscal trebuie sa fie emis Tn perioada
desfa9urarii activitalii, maximum o zi Tnainte sau'o zi dupa 9i, obligatoriu, de la una din stajiile de

I
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alimentare aflate pe traseul de deplasare; in cazul in care suma bonurilor nu acopera cantitatea
totala de carburant rezultata din calcul, va fi decontata numai valoarea bonului/bonuritor
Pentru transportut cu avionul: factura, plata, biletul de calatorie 9i/sau „boarding pass'‘
Pentru transportul cu avionul este decontat numai clasa economic/turist,
La transportul pe calc ferata: biletul de calatorie; pentru distan{e de pana la 300 km, sunt-
decontate bilete de clasa a 11-a; pentru distanje de peste 300 km, sunt acceptate bilete de clasa I,
iar daca depFasarea se efectueaza pe timp de noapte, poate fi decontata calatoria la vagon de
dormit
Sunt decontate inclusiv costurile asociate regimului de viteza 9i rezervarea locului
La deplasarea cu navele de calatorie decontarea va fi facuta dupa tariful clasei I.
Pentru transportul rutier de persoane: biletul de calatorie
Sunt acceptate taxele de autostrada sau trecerea prin puncte fixe obligatorii de trecere, cum ar fi:
podurile, bacurile etc pe baza documentului de plata valabil Tn perioada deplasarii

d)
e)
f)

g)
h)
i)

i)

3.2. Cazare (Normele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H,G. 1447/2007. art. 12:
H.G.nr. 714/2018)

Este decontata cazarea la orice structura de cazare: hoteluri, pensiuni, apartamente Tn regim
hotelier, camine sportive, alte locajii care au clasificare de maximum trei stele sau echivalent, pe
baza facturii, a documentului care atesta plata 9i a diagramei de cazare, emisa de unitatea de
cazare; pe factura sau pe diagrama de cazare va fi precizata masa cu care delegajia a intrat Tn,
respectiv a ie9it din structura de cazare; totodata, trebuie sa fie Tnscrise in dar: perioada de cazare
9i numarul de persoane cazate; este acceptat 9i un tabel Tntocrnit de beneficiar 9i care sa
menjioneze persoanele delegate, iar acest document trebuie vizat de unitatea de cazare.
Va fi anexata dovada tipului 9i clasificarii unita Iii de cazare
Pentru cazarea delegajiilor sportive ta ac[iuni/activitali internajionale Tn Lara sau Tn strainatate
este acceptata orice clasificare a structurii de cazare, pe baza regulamentului competitiei
Pentru activitalile desfa9urate Tn strainatate, cheltuielile de cazare sunt limitate la baremul
stabilit de H.G. nr. 582/2015 - pentru modificarea 9i completarea H.G. nr. 518/1995 privind
unele drepturi 9i obliga iii ale personalului roman trimis in strainatate pentru Tndeplinirea unor
rnisiuni cu caracter temporar.

a)

b)
C)

d)

3.3. Masa (Normele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. 1447/2007 cu
modificarile si completarile ulterioare art. 13; H.G. nr. 714/2018)

Baremul de masa asigurat pe timpul participarii la acjiuni/activita Ii in (ara este Tn cuantumul
prevazut de Norrnele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, in
funcjie de nivelul competijiei 9i al participanjilor, ;} se calculeaza cu procentele de 20%- micul
dejun, 40%- pranzul 9i 40%- cina.
Sunt acceptate cheltuieli pentru masa acordata pe drum in baremul precizat la alineatul
anterior; pentru acestea, vor fi prezentate: factura/bonul fiscal, dupa caz, cu menjiunea care masa
a fost servlta 9i cu precizarea numarului de persoane
in cazul Tn care deplasarea Tncepe foarte devreme, este acceptata cumpararea de produse Tn
ziua anterioara pentru micul dejun 91 eventual pentru pranzul din prirna zi de deplasare.
Pentru meciul jucat acasa, este acceptata o masa acordata persoanelor implicate in activitatea
sportiva Tn limita valorii unui pranz.
Pe timpul deplasarii Tn strainatate, este acordata indemnizajia stabilita de H.G. nr. 582/2015 -
pentru modificarea 9i completarea H,G. nr. 518/1995 privind unete drepturi 9i obligajii ale
personalului roman trimis Tn strainatate pentru Tndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,
calculata pentru perioada efectiva a deplasarii de la ie9irea din !ara 9i pana la revenirea Tn !ara.
Pentru perioada deplasarii, organizatorul va prezenta un pontaj (tabel) cu mesele servite de
participanjii la activitate, pontaj al carui model va fi pus la dispozi(ie de autoritatea finanjatoare.
Nu se deconteaza sumele aferente bauturilor alcoolice, tutun, room service ;i minibar, pungi,

a)

b)

C)

d)

e)

f)

g)
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saco9e, tacamuri de unica folosinji, ambalaje 9i altele asemenea
Decontarea meselor pe timpul deplasarii va !ine cont de prectzarile urmatoare, dreptul de
decontare pentru mic-dejun este acordat detegajiei care parase9te localitatea Tnainte de ora 6,
sau revine in localitate dupa ora 9; dreptul de decontare pentru pranz este acordat delegaliei care
parase9te localitatea Tnainte de ora 12 sau revine Tn localitate dupa ora 15: dreptul de decontare
pentru cina este acordat delegajiei care parase9te localitatea Tnainte de ora 18 sau revine Tn
localitate dupa ora 21.

h)

3.4. Alimentajia de efort (Normele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr.
1447/2007; art. 14-16 9i 22 (4) H.G. nr. 714/2018 privind drepturile personalului autorita+ilor
Pi institu+iilor publice pe perioada deleqarii Pi deta9arii in alta localitate 9i Tn cazul deplasarii
in interes de serviciu)

Decontarea este facuta la baremurile prevazute in Normele financiare pentru activitatea
sportiva aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, in baza facturii 9i a dovezii plalii; la acestea va fi
anexat un tabel care con[ine: numele 9i prenumele, calitatea/funcjia persoanei, zilele lunii §i
marcarea zilelor pentru care este acordata alimentatie de efort, cu semnatura fiecarui participant, ca
un pontaj al carui model va fi pus la dispozijie de autoritatea finanjatoare.
Tabelut va fi semnat de antrenor/organizator 9i aprobat de cei in drept din cadrul organizati
beneficiare
Nu va fi acordata alimentajie de efort pe perioada cat sportivii au partictpat Ia o alta ac{iune/
activitate pentru care le-au fost decontate cheltuieli de delegare (masa)
Alimentajia de efort este acordata in baremul precizat in Normele financiare pentru
activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr. 1447/2007
Beneficiarii care au primit alimentajie de efort (masa) pentru mai multe discipline vor depune o
singura factura pentru toate acestea, specificand consumul fiecareia dintre ele.

a)

b)

C)

d)

e)

3.5. Cheltuieli de arbitrai (Normele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr.
1447/2007 art. 17: H.G. nr. 714/2018)

Cheltuielile de arbitraj cuprind: baremul de arbitraj 9i cheltuieli de delegare (transport, cazare
;i masa); acestea trebuie sa apara distinct/defalcat pe documentele justificative
Cheltuielile de arbitraj sunt decontate numai de catre organizatorul competijiei Tn meciurile
disputate "acasa", alte aranjamente sunt suportate din contribujia proprie a beneficiarului.
Baremul de arbitraj este cel prevazut Tn Normele financiare pentru activitatea sportiva
aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 corespunzator nivelului cornpeti{iei 9i pozijiei arbitrului/oficialului
la meci 9i este acordsta pe baza facturii, statului de plata Tnregistrat in contabilitate 9i vizat d\
contabil, precum 9i in baza dovezii plalii.
Cheltuielile de deplasare 9i cazare vor fi decontate numai pe baza de documente justificative,
respectand prevederile de mai sus pentru aceste tipuri de cheltuieli.
Masa poate fi acordata pe baza de documente justificative conform prevederilor de mai sus
sau sub forma de aloca jie de masa in cuantumul prevazut.

a)

b)

C)

I

d)

e)

3.6. Asistenja medicala (Normele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr.
1447/2007, art. 21 )

De regula. asistenja medicala este asigurata de o compante specializata
Pentru decontare vor fi prezentate: contract, factura, dovada plalii 9i
recep jie a serviciilor.
in cazul Tn care asistenja medicala este asigurata de catre un medic/asistent, va fi Tntocmit un
stat de plata Tnregistrat Tn contabilitate, Tnso{it de dovada plalii cu respectarea baremului din
Normele
financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. 1447/2007, art. 17 alin (4).

a)
b) proces-verbal de

C)
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d) Pe factura 9i pe procesul-verbal de recep jie va fi inscris jocul/ activitatea/ acjiunea Ia care au
fost prestate serviciile.

e) Nu vor fi decontate cheltuieli pentru anaiize 9i investigajii medicale care nu sunt precizate
explicit in Normele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr. 1447/2007

3.7. Asiqurari rnedicale (Normele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr
1447/2007. art. 18)

a) Asigurarile rnedicale nu sunt decontate pentru Programul „Sportul pentru Toy”;

3.8. Medicamente sustinatoare (Normele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G.
nr. 1447/2007, art. 20 si art. 22, (4})

Documente justificative; documenta Lia de achizi[ie publica printr-o procedura
concurenjiala. contract de achizi{ie, factura, dovada plalii, nota de receplte/intrare in
gestiune, bon de consum, prescripjia medicala, plan de administrare a medicamentelor
/sus{inatoarelor Tntocmit de catre o persoana cu competen A (medic / terapeut etc).
Va fi facuta dovada ca acestea nu se regasesc in lista produselor inteaise de catre Agen jia
Najionala Anti-Doping , pri n declarajta producatorul ui/furnizorului acestor
medicamente/susjinatoare sau un alt document in sprijinul acestei afirma Iii

a)

b)

3.9.Echipament sportiv pentru preqatire, competi\ii, \inuta de prezentare Pi materiale sportive
(Normele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, art. 19)

Pentru procurarea de echipament sportiv, !inuta de prezentare 9i materiale sportive, beneficiarul va
prezenta documente care sa dovedeasca parcurgerea unei proceduri concurenjiale.
Pentru decontare, vor fi prezentate: contract, factura 9i dovada plalii, procesul-verbal de
recep{ie in magazie sau nota de intrare in gestiune 9i bonul de consum
Pentru fiecare piesa de echipament, !inuta de prezentare 9i element de material sportiv vor fi
anexate fotografi I relevante.

a)

b)

C)

3.10. Chirii baze sportive (Normete financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr.
1447/2007 art. 22, ( 7), a)

a) Este decontata chiria bazei sportive numai dupa Tncheierea perioadei pentru care s-a facut
plata 98 s-a incheiat ac[iunea/activitatea in spajiul respectiv

b) Pentru decont, vor fi prezentate: contractul de Tnchiriere, factura cu justificarea valorii/
detatierea serviciilor, dovada plalii

c) Nu vor fi decontate chirii pentru alte tipuri de spa Iii: sali de conferinla, spa Iii de birou,
aparatura, birotica 9i nici alte bunuri necesare organizarii acjiunilor.

d) Nu vor fi decontate chettuieli aferente utilitalilor inscrise separat pe factura sau contract.

3.11. Ordine 9i paza (Normele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr.
1447/2007 art. 22. (1 ). c)

a) De regula, serviciul de ordine 9i paza este asigurata de o companie specializata.
b) Pentru decontare, vor fi prezentate: contract, factura, dovada pla Iii 9i proces-verbal de

recepjie a serviciilor. Pe factura 9i pe procesul-verbal de recepjie va fi Tnscris
jocul/activitatea/acjiunea Ia care au fost prestate serviciile.

3.12. Promovare si reclama (Normele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr.
1447/2007, art. 22, (1). d)

a) Pentru organizarea, respectiv desfa9urarea acjiunilor sportive, clubul sportiv poate efectua
cheltuielt 9i pentru publicitate §i promovarea activitalii sportive
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b) Pentru aceste servicii sunt necesare urmatoarele documente justificative: documenta jia de
achizi jie publici printr-o procedura concurenjiala, contract de achizijie sau prestare de servicii,
factura, dovada plalii, proces-verbal de receptie servicii, respectiv nota de recepjie materiale
promolionale.
Va fi prezentata dovada promovarii cu exemplificare: fotografii, video-clipuri/spoturi,
panouri. precum 9i un raport at prestatorului de servicii de publicitate cu datele efective privind
promovarea acjiunii/ activita Iii beneficiarului. Raportul prestatorului va trebui semnat de
beneficiar.

C)

3.13. Taxe pentru Tnscrierea 9i participarea sportivilor la competijii (Normele financiare pentru
activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, art. 22, (1), e)

Vor fi prezentate documente din care sa rezulte necesitatea, obligativitatea 9i cuantumul
taxelor platite, dupa caz, pe sportiv sau pe echipa, de exemplu: un extras din regulamentul de
desfa9urare a competijtei
Cheltuielile care pot fi decontate pentru participarea sportivilor la competitii cuprind: taxe
de Tnscriere/participare, cheltuieli pentru echipamente auxiliare necesare desfi9urarii
acjiunii/activita{ii sportive, precum monitorizare, insojire, localizare etc.
Cheltuieli pentru echipamente auxi+iare, de exemptu: GPS, monitorizare, Tnregistrare video-
audio, Tnsojire etc, vor fi decontate daca sunt expres precizate Tn regulamentul de desfa§urare a
competijiei sau Tn regulamentul federajiet de profil
La ramura echitajie sunt decontate cheltuielile aferente cailor participan li la competi[ie:
taxe de Tnscriere, Tnchiriere boxe, alimenta jie specifica oferita de organizatori, conform
regulamentului de organizare a competijiei

a)

b)

C)
I

d)

3.14. Gustari/racoritoare (Normele financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr.
1447/2007)

a) in cazul acliunilor sportive, altele decat cele de pregatire, pot fi efectuate cheltuieli pentru
bauturi racoritoare, cafea 9i gustari Tn cuantumul prevazut de Normele financiare pentru
activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr. 1447/2007.

b) Documente justificative pentru aceste tipuri de cheltuieli sunt: 'calculul necesarului Tn
funcjie de numarul de ztle 9i numarul de participanji, factura 9i dovada plajii; calculul necesarului
este asumat de organizator.

3.15. Premii (Norme financiare pentru activitatea sportiva - H.G. nr. 1447/2007. art. 25-46)
a) in cadrul programului „Sportul pentru toli", pentru justificarea cuantumurilor premiilor va

fi depus extras din regulamentul competijiei - Capitolul referitor Ia premiere; baremul este cel
prevazut pentru competi iii similare, astfel cum este reglementat prin Normele financiare pentru
activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr. 1447/2007.

b) Documente justificative pentru aceste tipuri de cheltuieli sunt: statul de plata pentru
premiere, care va fi Tnregistrat Tn contabilitate, va fi indicata competijia la care a participat
sportivul, categoria, data, localitatea, rezultatul/locul objinut 9i va cuprinde: 1. nr. curent; 2.
numele 9i prenumele; 3. CNP; 4. func jia; 5. valoarea premiului; 6. semnatura sau dovada ptalii

c) Va fi depusa dovada ca9tigarii premiilor: diplome, tabel cu rezultatele oficiale etc.
d) Decontarea va fi facuta cu Tncadrarea Tn baremul precizat de Normele financiare pentru

activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, aferent nivetului competijiei 9i
calita+ii participanjilor.

e) Premiile pot fi acordate Tn bani sau obiecte; pentru
premiu va fi aplicata o procedura concurenjiala

f) Premiile vor fi acordate numai sportivilor 9i antrenorilor acestora; premierea altor categorii

)

achizijionarea obiectelor oferite ca
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de personal implicate in activitatea sportiva va fi facuta din fondurile proprii ale beneficiarului.

+ + +
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Anexa II la H.C.G.M.B. nr. ..........1 .............

CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABILA
a actiunilor/activitijilor sportive din cadrul programului „Sportul pentru toli", in anul

nr din

CAP. I
Parjile contractante

MUNICIPIUL BUCURE§TI, reprezentat prin primar, domnul Nicu9or DAN, cu sediul Tn
Bucure9ti, Sector 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Telefon 0213055530, cod fiscal 4267117,
cont R029TREZ24A670501203030X, deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica
a Municipiului Bucure9ti, denumit Tn continuare Autoritatea finanjatoare,

sectia de cu sediul Tn
fax:
. codTsialtlt

reprezentata prin

, str., judetul
. certificat de identitate
cont nr.

telefon :
sportivd nr.
deschis la
91

I denumita in continuare Beneficiar

baza dispozijiilor
Ordonanjei de Urgen@ nr. 57/2019 privind codul administrativ; cu modificarile 9i
completarile ulterioare,
Legii nr. 350/2005 republicata, privind regimul finanlarilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitali nonprofit de interes general, cu modificarile 9i completarile
ulterioa re:
Legii nr. 69/2000 a educajiet fizice 9i sport'ului, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
Hotararii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere Tn
aplicare a dispozijiilor Legii educajiet fizice 9i sportului nr. 69/2000;
Hotararii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare Tn activitatea
sportiva, cu modificarile 9i cornpletarile ulterioare;
Ordinului nr. 631/2017 at Ministrului Tineretului 9i Sportului comun cu Ordinul nr. 890/2017
al Ministrului Muncii 9i Justijiei Sociale privind aprobarea modelului-cadru al contractului
de activitate sportiva;
Ordinului nr. 664/2018 al Ministrului Tineretului 9i Sportului, privind finanjarea din fonduri
publice a proiectelor ;i programelor sportive, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
H.G. nr. 714/2018 privind drepturile 9i obligajiile personalului autoritalilor 9i institutiilor
publice pe perioada delegarii ;i deta9arii in alta localitate, precum 9i Tn cazul deplasarii Tn
interesul serviciului:
H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi §i obliga iii- ale personalului roman trimis Tn
strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Au convenit Tncheierea prezentului contract

CAP II
Obiectul §i valoarea contractului

Art. 1 - Obtectul prezentului contract iI constituie finantarea proiectului, respectiv a
acjiunilor/activitalilor din cadrul programului sportiv „Sportul pentru toti", prevazute Tn Anexa 1.



Ad. 2 - Autoritatea finanjatoare repartizeaza beneficiarului suma de .............. 1ei pentru
finantarea acjiunilor/activitalilor prevazute Ia art. 1.

CAP. III
Durata contractului

Ad. 3 - Prezentul contract intra in vigoare Ia data semnarii lui de catre pa4i, respectiv Ia data de
si Tnceteaza Ia data de

CAP. IV
Drepturile 9i obligajiile parjilor

Art. 4 - Beneficiarul are urmatoarele drepturi 9i obliga Iii:
a) sa utilizeze suma prevazuta Ia art. 2 exclusiv pentru finanjarea cheltuielilor aferente
acjiunilor/ activitalilor sportive prevazute Tn Anexa 2.1, potrivit destinajiei stabilite prin
contract in Anexa 2.2 9i Tn conformitate cu dispozijiile legale Tn vigoare;
b) sa realizeze acjiunile/activita{ile sportive prevazute Ia art. 1, obiectivele 9i indicatorii
prevazuli in Anexa 2.3, in cuprinsul anului bugetar Tn care s-a acordat finanjarea;
c) sa prornoveze imaginea Municipiului Bucure9ti prin expunerea elementelor de identitate,
vizuala pe afi9e, pliante, machetele ziarelor, pe panoul pentru interviuri, pe panourile+
publicitare, inclusiv pe cele de la marginea terenului, echipamentul sportiv etc.
d) sa permita persoanelor delegate de institutia finanjatoare sa efectueze controlul privind
modul de utilizare a fondurilor prevazute Ia art, 2, precurn 9i monitorizarea pe timpul pregatirii
9i desfa9urarii evenimentelor;
e) sa contribuie cu minimum 10% din valoarea totala de finanjare acordata de autoritatea
finanjatoare calculata conform prevederilor din Regulamentul de finanjare a activitatilor
sportive Tn vigoare Ia data semnarii prezentului contract;
f) si respecte prevederile actului constitutiv 9i ale statutului propriu, precum 9i statutul 9i
regulamentele federajiei sportive najionale Ia care este afiliata;
g) sa intocmeasca 9i sa transmita autorita Iii finanjatoare, in termen de 30 de zile
calendaristice, dar nu mai tarziu de 31 decembrie a.c, de la data Tncheierii proiectelor
sportive, decontul Tnsojit de documentele justificative de cheltuieli conform modalitalilor de
decontare stabilite de autoritatea finanjatoare;
h) sa restituie, in situa jia nerespectarii dispozijiilor legale 9i a prevederilor prezentului
contract, in termen de 15 zile de la data comunicarii somajiei de plata din partea organului
de control, sumele primite, precum 9i penalitalile aferente acestora, calculate potrivit ,'
dispozijiilor legale Tn vigoare;
i) sa permita utilizarea, in scop necomercial, de catre autoritatea finanjatoare, a imaginli de
grup sau indivtduale, statica sau Tn mi9care, a sportivilor 9i/sau a personalului care participa
la acjiunile/activitalile sportive finan jate;
j) sa promoveze spiritul de fair-play, sa Tntreprinda masurile necesare pentru prevenirea 9i
combaterea violen jei 9i a dopajului Tn cadrul acjiunilor finan jate potrivit prezentului contract;
k) sa transmita rapoartele specificate in Regulament cu privire la realizarea obiectivelor
prevazute Tn contract; raportul va fi depus Tn format de hartie la Centrul de Informare pentru
Cetajeni sau Tn format electronic prin e-mail;
I) sa respecte Condijiile 9i cfiteriile de finanjare stabilite de finan jator.

Art. 5 - Institu jia finanjatoare are urmatoarele drepturi 9i obliga Iii:
a) sa supravegheze 9i sa controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum 9i modul de
respectare a dispozijiilor legale;
b) sa plateasca suma prevazuta Ia art. 2, dupa depunerea documentelor prevazute Ia art. 4
lit. g, excep jie facand plalile in avans, caz in care sunt aplicate prevederile literei c) a
prezentului artico l;
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c) sa vireze sumele alocate, in avans, catre beneficiarul contractutui de finanjare
nerambursabila Tn conformitate cu reglementirile din Regulament;
d)sa asigure cheltuielile eligibile, din regulament, la valorile prevazute Tn Norrnele
financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, pentru activitalile sportive interne ;i internajionale.
e)sa analizeze 9i sa dispuna diminuarea valorii contractului Tn cazul nerealizarii prevederilor
prezentului contract;
D in cazul Tn care beneficiarul nu respecta prevederile prezentului contract, autoritatea
finanjatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum 9i sistarea virarii
sau diminuarea sumei repartizate.

CAP. V
Rispunderea contractuali

Art. 6 - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligajiilor asumate prin
prezentul contract, partea Tn culpa raspunde juridic Tn condijiile dispozijiilor legale Tn vigoare.
Pentru nedepunerea la termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevazute la
art. 4 lit. g), institu jia finantatoare va refuza decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia
desfa9urarii acjiunilor/activitalilor respective.

An. 7 - FoRa majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in condi{iile legii.

CAP. VI
Litigii

Art. 8 - Divergenjete care pot aparea Tntre pa4i pe parcursul derularii prezentului contract vor
face obiectul unei concilieri pe cale amiabila; in situa jia in care aceasta nu a fost realizata,
partea nemullumita se poate adresa instan jei de judecata competente, in condijtile legii.

Art. 9 – (1 ) Contractele de finanjare nerambursabila pot fi rezitiate de plin drept, fara a fi
necesara interven{ia instan jei de judecata, de la data primirii notificarii prin care paaii Tn culpa
i s-a adus la cu.no9tinla faptul ca nu 9i-a Tndeplinit obligajiile contractuale.
(2) Contractul poate fl reziliat conform prevederilor alin. (1) in urmatoarele cazuri:
a) neutilizarea sumei prevazute Ia art. 2 din contractul de finanjare nerambursabila exclusiv
pentru finanjarea cheltuielilor aferente acjiunilor/activitalilor sportive prevazute in Anexa 2.1 la
contract, potrivit destinajiei stabilite prin contract in Anexa 2.2 la contract 9i Tn conforrnitate cu
dispozijiiie legale in vigoare;
b) nerealizarea acjiunilor/activitalilor sportive prevazute Ia art. 1 al contractului de
finanjare nerambursabila, obiectivele 98 scopurile prevazute Tn Anexa 2.3 la contract;
c) nepromovarea imaginii Municipiului Bucure9ti Tn conditiite art. 4 lit. c) din prezentul
contract
d) nepermiterea persoanelor delegate de institujia finanjatoare sa efectueze controlul privind
modul de utilizare a fondurilor prevazute Ia art. 2 din contractul de finanjare nerambursabila
precum 9i nepermiterea monitorizarii pe timpul pregatirii 9i desfa9urarii evenirnentelor;
e) necontribuirea cu minimum 10% din valoarea totala de finanjare acordata de
auto ritatea finanjatoa re;
f) nerespectarea prevederilor actului constitutiv §i/sau ale statutului propriu ori statutul
9i/sau regulamentete federatiei sportive najionale Ia care este afiliata;
g) netransmiterea rapoartelor precizate catre autoritatea finanjatoare Tn termenele
stabilite Tn prezentul Regulament;
h) nepermiterea utilizarii Tn scop necomercial de catre autoritatea finanjatoare a imaginii de
grup sau individuale, statica sau Tn mi9care, a sportivilor 9i/sau a personalului care
participa la actiunile/activitalile sportive finanjate;
i) nepromovarea spiritului de „fair-play'', neluarea masurilor necesare pentru prevenirea 9i



combaterea violenjei 9i dopajului Tn cadrul acjiunilor finanjate potrivit prezentului regulament
j) nerespectarea condijiilor 9i criteriilor de finanjare stabilite de finanjator.
(3) in cazul rezilierii contractului ca urmare a neTndeplinirii clauzelor contractuale,
beneficiarul finanlarii este obligat Tn termen de 15 zile de la data primirii notificarii/somajiei de
plata sa returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reTntregesc
creditele bugetare ale acestuia, in vederea finanlarii altor programe 9i proiecte de interes
public
(4) Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, beneficiarii finanlarii datoreaza
dobanzi 9i penalitati de intarziere, conform legislajiei privind colectarea creanjelor bugetare,
care se constituie Tn venituri ale bugetului local.
(5) Nerespectarea termenelor 9i a prevederilor din contract duce la pierderea tran9ei finale,
precum 9i la interzicerea participarii pentru objinerea finantarii pentru anul viitor.
(6) Prezentul contract este completat cu prevederile legale Tn vigoare.
(7) Pentru nepromovarea imaginii municipiului Municipiului Bucure9ti, a9a cum este precizat
la art. 9 (2) lit. c) in baza notificarii din partea autorita Iii finanjatoare, alocarea totala efectuata
prin hot4rarea consiliului local va fi diminuata cu 10% pentru anul Tn curs
(8) Prezentul contract poate Tnceta prin acordul paRilor.

CAP. VII
Modificarea contractului

Art. 10 (1 ) Prevederile contractului pot fi modificate §i/sau completate, prin solicitare scrisa,
numai prin acte adi{ionale semnate de comun acord de catre pa4i sau de catre Tmputerniciji
ai acestora
(2)Pe parcursul derularii proiectului, beneficiarul poate solicita modificarea contractului, prin
solicitare scrisa justificata, privind durata de derulare, structura bugetului proiectului ;i/sau
alte elemente, cu condi jia ca acestea sa nu schimbe scopul 9i obiectivele proiectului 9i nici
valoarea contractului prevazuta Ia art.2.

CAP. VIII
Modalita li de plata

Art. 11 - Autoritatea finan{atoare efectueaza plalile in cadrul prezentului contract direct in
contul beneficiarului indicat Tn cererea de finanjare.
Art. 12 - Toate plalile care privesc prezentul contract se realizeaza exclusiv prin mijloace
bancare
Art. 13 - Nu sunt admise plali Tntre autoritatea finanjatoare 9i beneficiar in numerar.

CAP. IX
Dispozi Iii finale

Art. 14 - Regimul de gestionare a sumelor alocate 9i controlul financiar se realizeaza Tn
condijiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanjarea 9i plata cheltuielilor efectuate Tn baza
prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanjele publice
Art. 15 - Prevederile contractului au putere deplina pentru parti 9i se constituie Tn norme cu
caracter tehnic, financiar 9i administrativ.
Art. 16 - Anexele precum 9i „Regulamentul de finanjare nerambursabila din fonduri publice,
Cererea de finanjare (tip) 9i Contractul de finanjare (tip)" fac parte integranta din prezentul
contract
Art. 17 - Prezentul contract se Tncheie Tn trei exemplare, dintre care doua exemplare pentru
autoritatea finanjatoare 9i un exemplar pentru beneficiar.
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Autoritatea Finan+atoare
MUNICIPIUL BUCURE§TI

Beneficiar

PRIMAR GENERAL

Nicusor DAN

DIRECTOR/PRESEDINTE

Avizat
DIRECTIA JURIDICA

Director Executiv

Adrian IORDACHE

DIRECTIA GENERAL ECONOMIcA
Director General

Emanuela JUGUREANU

DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATE
Director Executiv

Ion FLOREA

DIRECTIA CULTURA, iNVATAMANT, TURISM
Director Executiv

Liliana Maria TODERIUC-FEDORCA

Certificam Tn privin ja realita Iii, ngularita Iii 9i legalita Iii



ANEXA 2.1. la Contractul de finanjare nr.

Beneficiar:

Activitalile/acjiunile din cadrul:

1 Proiectului : Finan(area actiunilor/activitatilor beneficiarului;

2. Programului: Sportul pentru toO;

Nr. IDenumirea
crt. jactiunii/activitalii

Locul de
desfa9urare
a acjiunii/
activita Iii
Bucuresti

[Per r
jacjiunii/ jparticipanti jactivita Iii (Ie i )
jactivita Iii IIa acjiune/

activitate
1. Sportul pentru toy:

Activitali/actiuni sportive interne:

TOTAL INTERN
Sportut pentru to{i:
Activitali/acji uni sportive
internajionale:

Bucuresti, in
tara 9i Tn
strainatate

TOTAL INTERNATIONAL
TOTAL GENERAL:

DIRECTOR/PRE§EDINTE



ANEXA 2.2. la Contractul de finan{are nr

Beneficiarul :

Bugetul acjiunilor/activitijilor din cadrul:

1 Proiectului: Finan{area actiunilor/activitatilor beneficiarului;

2. Programului: Sportul pentru toO;

Repartizarea cheltuielilor pentru
Acjiunea/Activitatea

Valoarea
totala

din care
din venituri

proprll

din fonduri
ublice

Sportul pentru toli
Total
din care

li/activitati sportive internea) ac
b) acjiuni/activitati sportive internajionate

DIRECTOR/PRE$ED{NTE



ANEXA 2.3. la Contractul de finanjare nr. .

Beneficiarul:

Scopul gi obiectivele activitijilor/acjiunilor din cadrul:

1 Proiectului : Finan{area acjiunilor/activita{ilor beneficiarului;

2. Programului: Spodul pentru toO;

A. Scopul: ;
B. Obiective: - generale:

- specifice:

DIRECTOR/PRE§EDINTE,



ANEXA 2.4. la Contractul de Inanjare nr

Beneficiar:

Grafic de finanjare

Destina jie [Valoare

DIRECTOR/PRE$EDINTE,

+



/ nPR ,

Bat( ' 1 l: i ,

liElb}ARIA MUNtCiF>!ULUI BUCURE§TI
Primar General

-lZ. Ilola/A3.o8 me'.a

REFERAT DE APROBARE
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanlarilor nerambursabile pentru
activita li nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru
proiectele sportive inijiate de catre structurile sportive la nivelul municipiului
Bucure;ti in cadrul Programului „Sportul pentru toti“

Avand Tn vedere Raportul de specialitate intocmit de catre Directia Cultura, invatamant, Turism
susjinem propunerile privind adoptarea unei hotarari pentru aprobarea Regulamentului privind regimul
finanlaritor nerambursabile pentru activitali nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr
350/2005, pentru proiectele sportive inijiate de catre structurile sportive la nivelul municipiului Bucure9ti Tn
cadrul Programului „Sportut pentru toli“

Proiectul de act norrnativ propus urmare9te, in primul rand, instituirea un mecanism de acordare a
finanlarilor nerambursabile din fonduri publice pentru sectorul neguvemamental, situat pe baze competitive
si transparente §i caracterizat prin flexibilitate 9i accesibilitate, fiind capabil a asigura indeplinirea, in
termenele fixate, a obiectivelor proiectetor de interes local inijiate de catre structurile sportive la nivelul
municipiului Bucure9ti

Pornind de la realitatea ca sportul reprezinta sanatatea unei natiuni, autoritattle locale de la nivelul
Municipiului Bucure§ti, in cadrut masurilor de politica locala pe domenii de interven jie, sustin in mod
constant teza potrivit careia, pe langa investijiile Tn infrastructura, educa+ia fizica 9i sportul trebuie sa se
regaseasca pe lista de priorita Ti a ora;ului. in acest context devine importanta 9i oportuna sprijinirea 9i
finanjarea unor programe/proiecte Tn domeniul sportulut, pentru Tncurajarea practicarii activitalilor fizice 9i
sportive, in mod continuu 9i susjinut, de cat mai mutji membri ai comunita Iii locale; atragerea 9i educarea cat
mai multor cetajeni, din toate categoriile sociate 9i de varsta, pentru practicarea mi9carii Tn aer liber

Proiectut de hotarare urmeaza a fi adoptat in contextul legislatiei generale §i specifice Tn materie,
respectiv, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarite 9i completarile ulterioare, Legea nr.
350/2005 privind regimul finanlarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit
de interes general, cu modificarile 9i completarile ulterioare, Legea nr. 69/2000 a educajiei fizice 91
sportului, cu modificarile 9i completarile ulterioare, Legea educajiet najionale nr. 1/2011, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, 98 tinand seama de prevederile Ordinul Ministrului Tineretului 9i Sportului nr.
664/2018 privind finanjarea din fonduri publice a proiectelor 9i programelor sportive, cu modificarile 9i
completarile ulterioare

'in conformitate cu prevederite OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, proiectul de hotarare Tnsojit de Tntreaga documenta jie va fi prezentat spre
dezbatere 9i aprobare Consiliului General al Municipiului Bucure9ti.

PRIMAR GENERAL,

Avizat
DIRECTIA JURIDIC
Director Executiv

AddR-1 8kDACH EI......A,': T\,:h~fiJI& r7i}c ?ZX
ra

La

I
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PKiNiAR IA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direcjia cultua, Tnvalamant, Turism

Nr_ DCTT yy£4Z/ /R C+ 2c ZI

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantirilor nerambursabile
pentru activiti O nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr.
350/2005, pentru proiectele sportive inijiate de citre structurile sportive la nivelul
municipiului Bucure9ti in cadrul Programului „Sportul pentru toli“

Potrivit dispozitiilor cuprinse in art. 179 din Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 052/2020 privind
Regulamentul de organizare 9i functionare al Primariei Municipiului Bucure§ti, Directia Cultura,
Tnvalamant, Turism identifica, promoveaza 9i coordoneaza programe/proiecte pentru dezvoltarea
culturii, educatiei. sportului ;i turismutui Tn Municipiul Bucure9ti. dezvolta gi intre jine infrastructura
institutiilor municipale din domeniut specific de activitate

Prin HCGMB nr. 243/2021 a fost aprobat Regulamentul privind regimul finanlarilor
nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucure;ti, pentru activitali nonprofit de interes local,
conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: „Protecjia Mediului Tnconjurator fi
Animalelor”. Regulamentul Tn cauza are ca scop stabilirea princtpiilor, cadrului general 9i a criteriilor
pentru atribuirea contractelor de flnanjare nerambursabila din fonduri publice, acordate de la bugetul
local al Municipiului Bucure9ti, prin Direcjia Relajia cu O.N.G., Sindicate 9i Patronate din cadrul
Primariei Municipiului Bucure9ti

Prin HCGMB nr. 244/2021 a fost aprobat Regulamentul privind bugetarea participativa ta nivelul
Municipiului Bucure9ti, Tncepand cu anul 2021, un proces derulat de catre Primaria Municipiul
Bucure9ti, prin care ideiIe 9i inijiativele cetatenilor Bucure9tiului se transforma Tn proiecte derulate de
catre administratia publica locala pentru rezolvarea unor problerne de interes pentru cornunitatea
locala. Procesul presupune asumarea de catre societatea civila a unui roI de participant activ Tn
definirea 9i abordarea problemelor comunitatii, iar regulamentul are ca principal scop stabilirea
cadrului general §i a procedurii pentru selecjionarea proiectelor identificate de cetajenti Bucure9tiutui
ca fiind necesare pentru dezvoltarea ora9ului

Prin HCGMB nr. 232/2021 a fost aprobat Programul de susjinere a sectorului cultural
independent in Bucure9ti, ca schema de ajutor de stat pentru finantarea Programului SUSTINEM
SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT iN BUCURE§TI. destinata sectorutui cultura E independent
din Municipiul Bucure9ti

Avand in vedere ca domeniul „sport” nu se regise§te in reglementarea actelor normative
susmen+ionate 9i tinand seama de necesitatea asiguririi unui sistem eficient 9i transparent de
atribuire a unor contracte de finan[are pentru programe sportive de interes local, precum 9i importan ja
crearii unui mecanism de monitorizare a utilizarii fondurilor astfel atocate, devine necesara adoptarea
unei HCGMB pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanlaritor nerambursabile pentru
activitali nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru proiectele sportive
initiate de catre structurile sportive la nivelul municipiului Bucure9ti Tn cadrul Programului „Sportul
pentru toli"

Proiectul de act normativ propus urmare;te, in primul rand, instituirea un mecanism de
acordare a finanlarilor nerambursabile din fonduri publlce pentru sectorul neguvemamental, situat pe
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baze competitive Pi transparente 9i caracterizat prin flexibilitate 9i accesibilitate, fiind capabil a asigura
indeplinirea, in termenele fixate, a obiectivelor programelor de interes local tnijiate de catre structurile
sportive de drept privat 9i asociatiile pe ramura de sport ale municipiului Bucure9ti

in fapt, sportul reprezinta o activitate care prin excelenti activeaza toata complexitatea fiin jei
umane, atat sub aspect fizic, cat §i intelectual.1

in cadrul caracterului global al educatiei, educajia fizica 9i sportul prezinta continuturi 9i sarcini
specifice, cu influen{e de sistem asupra individului, in plan fizic, motric, intelectual, estetic 9i moral. in
acela9i timp, educatia fizica 9i sportul pot fi considerate drept forme speciale de educa jie prin fizic,
care conduc nu doar la finalitali biologice, ci 9i la importante aspecte psihologice 9i sociale. Educa jia
formala §i informala beneficiaza de valorile transmise prin educa jie fizica 9i sport, cum sunt
acumularea de cuno9tinje, motivatie, aptitudini, dispozijia de a depune eforturi personale, precum 9i
de caPita{ile sociale, cum sunt munca Tn echipa, solidaritatea, voluntariatul, toleran ja 9i fair-play-ul, totul
Tntr-un context multicultural2

Totodata, educatia fizica 9i sportul se constituie ca un instrument de educa jie pentru
sanitate deoarece promoveaza respectul pentru organismul propriu 9i al altora (educatia fizica 9i
sportul pentru sanatate). Omul este, in primul rand, o fiinta biologica ale carei componente structural-
funcjionale sunt, in mod general 9i specific, influen jate prin educajie fiztca 9i sport. Func jia de
optimizare a poten{ialului biologtc reprezinta, de fapt, punctul de plecare al tuturor influ'enjelor
exercitate asupra organismului uman3.

Studiile de specialitate au aratat ca, prin sport, copiii §i tinerii Tsi dezvolta responsabilitatea,
discipline, spiritul competitiv, respectul fata de ceilalti Pi fata de munca, rabdarea, flexibilitatea
perseverenta, orientarea pozitiva catre ceilal Ii, formandu-9i un caracter frumos §i echilibrat. Pe de alta
parte sportul reprezinta un factor de consolidare a rezistentei la incovenientele vietii, o dimensiune
sociala cu un caracter profund educativA . Prin sport, copilul experimenteaza succesul, dar 9i e9ecul,
Tnvatand cum sa faca fata celui din urma, Tntr-un mod constructiv. Aceste experiente timpurii au
impact asupra viitorului adult, formand un caracter puternic, pregatit sa faca fa@ provocarilor vie+ii §i
cautand astfel solutii Tntr-un mod activ si creativ

Avand Tn vedere multiplele legaturi cu alte activitati economice, sportul poate fi considerat un
element semnificativ al procesului de dezvoltare, evenimentele sportive avand un impact direct 9i
puternic asupra econorniilor locale, oferind, de asemenea, oportunitali deosebite de marketing 9i
promovares,

De asemenea, studiile de specialitate au aratat ca educatia fizica §f sportul sunt
componente ale educa+iei pemlanente, in sensul cb elevii trebuie educa{i §i Tncuraja Ti sa practice 91
sa Tndrageasca sportul, Tntrucat acesta reprezinta un element esential Tn menjinerea unei vieTi
sanatoase Pi echilibrate, ce permite dezvoltarea armonioasa, atat Tn plan fizic, cat 9i psihic, ca factor-
cheie in evolujia individului6. in ceea ce prive9te populatia 9colara, prin sport, elevul T§i dezvolta
responsabilitatea, disciplina, spiritul competitiv, respectul fata de ceilalji 9i fala de munca, rabdarea,
flexibilitatea, perseverenta, orientarea pozitiva catre ceilalti, formandu-si un caracter frumos §i
echilibrat

in ceea ce prive§te legislatia nationala, Legea educajiei najionale nr. 1/2011, cu modificarile Pi
completarile ulterioare, consacra principiul principiul promovarii educatiei pentru sanatate, inclusiv prin
educatia fizica ;i prin practicarea activitalilor sportive, ca principiu care guverneaza Tnvatamantul
preuniversitar 9i superior, cat §i Tnvatarea pe tot parcursul viejii din Romania, aspecte Tntarite prin
Legea Educajtei ftzice 9i sportului nr. 69/2000, cu rnodificarile 9i completarile utterioare, care

'George Vescan - Stabilirea si imptementarea obiectivelor la nivel subconstient - Note de curs pentru uzul antrenorilor de lupte, Federatia
Romana de Lupte, 2017
2Prof. Minca Vica, Eufrosie Florin, Pirlea catalin, Bosnea Laurentiu. Bulancea Radu. Plonescu catalin, Zaharia Martus - "Pledoarie pentru
educa jie fizica 9i sport" - Propunere legislativa
(Sursa:trttps.,"“ ISI.vs edu ro.’download.''Educa tie' ti=tczl,.'Pledoarle' -..2C)pel'ttru'!-'„20edLlcatie'n20f171ca';.'h?0sl“.':,20sport.doc)

lbidem
*Andreea Petrea – Educatia sporllva a copiilor (https://psihoterapiesihipnozaclinica.wordpress,corn/articole/)
s Comisia Europeana - Studiu privind contributia sportului la dezvoltarea regionala
6Comisia Europeana/EACEA/Eurydice, 2013. Educa jia flzlca ;I sportul in 9colile dIn Europa Raport Eurydice. Luxemburg: Oflciul pentru
publicajII al Uniunii Europene
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stipuleaza ca educatia fizica 9i sportul sunt activitati de interes najional sprijinite de stat, care
recunoa9te 9i stimuleaza acjiunile organizatorice 9i de promovare a educajiei fizice 9i sportului,
desfa$urate de autoritalile administrajiei publice, in ceea ce prive§te activita{ile “educajia fizica”,
“sportul 9colar 9i universitar”, “sportul pentru toli”, “sportul de performan H” etc

Totodata, in temeiut art. 3 alin. 1 si alin 2 din Legea nr. 69/2000 a sportului, “autoritalile
administrajiei publice au obliga jia sa sprijine sportul pentru tojl 9i sportul de performan@, sa asigure
condijiile organizatorice 9i materiale de practicare a educa{iei fizice 9i sportului in comunitalile locale si
sa asigure, cu prioritate, copiilor de varsta pre9colara, tinerilor 9i persoanelor Tn varsta condi Iii pentru
practicarea exercijiului fizic, in vederea integr5rii sociale”.

Prin efectul art. 11 alin. 1 raportat Ia art. 10 din Legea nr. 69/2000, „in vederea menjinerii
sanata Iii, a recrearii 91 socializarii cetajenilor, din fonduri de la bugetele locale, cu destinajia pentru
activitatea sponivi §i de tineret , structurile administrajlei locale sprijina Programul “Sportul pentru
toli”, privit ca un complex de activitali bazate pe practtcarea libera a exercijiului fizic Tntr-un mediu
curat 9i sigur, individual sau Tn grup, organizat ori independent”

Invocam de asemenea prevederile art. 129 alin. 7 lit. a), lit. e) 9i lit. f) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile $.completarile ulterioare, potrivit carora “Consiliul local
exercita atribut ii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetajeni ;i asigura, potrivit competenjelor
sale 9i in condijiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
educa+ia, tineretul, sportul ... alte servicii publice stabilite prin lege’

Cadrul general §i procedura pentru atribuirea contractelor de finan{are nerambursabila din
fondurt publice. precum 98 caite de atac al actului sau deciziei autoritalilor finantatoare sunt
reglementate prin efectul Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabi Ie din fonduri
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile 9i completarile ulterioare.

in injelesul Legii nr. 350/2005, prin “autoritate finanjatoare'’ se Tntelege “orice autoritate publica,
astfel cum este definita aceasta Tn Constitujia Romaniei, republtcata, inclusiv autoritatea
judecatoreasca, precum 9i orice institutie publica de interes general, regional sau local“

in mod corelativ, prin “beneficiar”, se Tntelege „solicitantul caruia i se atribuie contractul de
finantare nerambursabila Tn urma aplicarii procedurii selecjiet publice de proiecte'’ iar prin contract de
finan{are nerambursabila-, „contractul Tncheiat, in condijtile legii, Tntre o autoritate publica, denumita Tn
continuare autoritate finanjatoare, 9i un beneficiar’

in baza art. 3 alin. 1 din Legea nr. 350/2005, pentru a putea participa la procedura privind
atribuirea contractului de finanjare nerambursabila, solicitantii trebute sa fie persoane fizice sau
persoane juridice fara scop patrimonial - asocia Iii ori fundajii constituite conform legii - sau culte
religioase recunoscute conform legii.

Potrivit prevederilor cupr}nse in art. 1 alin. 1 ) din OMTS nr. 664/2018 privind finanjarea din
fonduri publice a proiectelor 9i programelor sportive, “programele sportive de utilitate publica in cadrul
carora se pot finanja proiecte din fonduri publice sunt:

• Programul „Prornovarea sportului de performanla“ (P1),
Programul „Sportul pentru toti“ (P2),

• Programul „Tntrejinerea, funcjionarea ;i dezvoltarea bazei materiale sportive“ (P3),
• Programul „Redescopera oina“ (P4) 9i
• Programul „Romania in mi9care“ (P5)”.

in baza prevederilor art. 2 din actul normativ susmentionat, Dnanjarea proiectelor sportive
inijiate de catre structurile sportive de drept privat 91 asociajiile pe ramura de sport judejene 9i ale
municipiului Bucure9ti, din cadrul programeior sportive de utilitate publica, se efectueaza prin finanjare
nerambursabila, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificarile ;i completarile
ulterioare 9i cu celelalte dispozi Iii legale Tn materie

Din punct de vedere economic, raportat Ia. dispozitiile Ordinului nr. 1.792/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanjarea 9i plata cheltuielilor
institujtilor publice, precum ;i organizarea, evidenta 9i raportarea angajamentelor bugetare 9i legale,
cu modificarile ;i completarile ulterioare, proiectul de hotarare Tndepline9te condijiile de natura
economica pentru a fi supus dezbateril 9i aprobarii plenului Consiliului local
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in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala Tn
administrajia publica, republicata, cu modificarile 9i comptetarile ulterioare, proiectul de hotarare va fi
supus dezbaterii publice, in vederea organizarii de intalniri pentru dezbatere publica Tn temeiul art. 7
alin. 9 al legii. in spiritul prevederilor legale, observajiite, sugestiile 9i recomandarile formulate pe
marginea Regulamentului pot fi avizate favorabil de catre comisia de specialitate 9i pretuate in
conjinutul Regulamentului.

Regulamentul este structurat pe capitole, prevederile sale completandu-se cu dispozijiile Leqii
nr, 350/2005 privind regimul finanlarilor nerambursabile din fonduri publice §i OMTS nr. 664/2018
privind finanjarea din fonduri publice a proiectelor 9i programelor sportive

Primul Capitolul I este destinat prezentarii scoputui, principiilor de atribuire a contractelor de
finanjare nerambursabila din fonduri publice, temeiul legal al finantarii, precum 9i explicarea
conceptelor cu care oprereaza textul Regulamentului

Capitolele urmatoare sunt rezervate prezentarii Programului sportiv, a Domeniului de aplicare,
precum 9i a principiilor de atribuire a contractelor de finanjare

in succesiunea logica a continutului normativ, urmeaza capitolele al caror conjtnut rezida in
reglementarea procedurii de selectie a proiectelor, respectiv, depunerea documentatiei, desfa9urarea
procedurii de selecjie, condiliile 9i criteriile de finanjare, alcatuirea dosarutui de solicitare a finanlarii
nerambursabile.

Regulamentul va contine un capitol special dedicat cheltuielik)r eligibile precum 9i un capitol
destinat punctajului pentru acordarea finantirii, fiecare solicitant urmand sa primeasci un punctaj
conform criteriilor ce vor fi prectzate Tn Anexa.

in partea sa finala Regulamentul va contine capitolele rezervate procedurii privind incheierea 9i
Tncetarea contractului de finanjare, informajii referitoare la acordarea finantirii §i forrnele de
comunicare, precum 9i rnodul de raportare 9i control.

Avand in yedere prevederile legale expuse Tn prezentul raport, apreciem ca proiectul de
hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanlarilor nerambursabile pentru activitali
nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru proiectele sportive initiate de
catre structurile sportive la nivelul municipiului Bucure9ti Tn cadrul Programului „Sportul pentru toli“,
poate fi supus dezbaterii 9i aprobarii plenului Consiliului General at Munictpiului Bucure9ti

DIRECTI A CULTURA, INVATAM ANT, TURISM
Director Executiv

Liliana Maria TODERIUC-FEDORCA

&/Z.42..,
Sef Serviciu invatamant Turism
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in vederea demararii procedurii prevazute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala Tn administratia publica, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 9i
in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile §i completarite ulterioare, va inaintam proiectul de hotarare
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanjirilor nerambursabile pentru
activititi nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru
proiectele sportive inijiate de citre structurile sportive la nivelul municipiului
Bucure§ti in cadrul Programului „Sportul pentru toli“

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV

Liliana Maria-TODERIUC FEDORCA

Ana? (a

Sef Serviciu invatamant Turism
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C

Tntocmit,
Exp. Nicolae Pand,ele
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