
PRIMARIA ORASULUI VIDELE 

REGULAMENT 

privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a structurilor sportive 
din orasul Videle 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive se va face în temeiul: 
L::lij nI'. ~50/2005 actUJlilJ15, privind regimul tlnanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, al Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 
884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legi i 
educaţiei fizice şi sportului nr. 6912000, al Ordinului prcşedintdui Agenţiei Naţionale 
pentru Sport nI'. 130/2006, pr1vind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a 
proiectelor structurilor Spo11ive, al I"Iota1'urii Guvernului nr. !447!2007 pentru aprobar:::J 
\orme!or linanciare in activitatea sponi\:1 şi Ilot'irâriJor Con5il' ui local. 

Prin prezentul Regulament se stabilesc: 
al. condiţiile şi criteriile de finanţare~ cererea de finanţare tip şi contractul de finanţare tjpl 

condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea obţinerea finanţării nerambursabiIe din 
fonduri publice~ • 

b) sustinerea financiara (partiala) a actiunilor jactivitatilor interne si internationale a 
;structurilor sportive din orasul Videle; 
c) sustinerea evenimentelor sportive de interes local, national si international 
organizate in orasul Videle; 
In intelesul prezentului Regulament, termenii si expresiile de mai jos au 
urmatoarea semnificatie: 

a) Autoritate finantatoare- Consiliul Local al orasului Videle 
b) Beneficiar- solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare 

nerambursabila in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte. 
c) Cheltuieli eligibile- cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru 

finantarea nerambursabila; 
d) Contract de finantare nerambursabila- contract incheiat in conditiile legii, 

intre o autoritate publica, denumita in continuare autoritate finantatoare si 
un beneficiar; 

e) Finantare nerambursabila- alocare financiara directa din fonduri publice, in 
vederea desfasurarii de catre persoane fizice sau persoane juridice fara scop 
patrimonial al unor cativitati non-profit care sa contribuie la realizarea unor 
actiuni sau programe de interes public general, regional sau local; 

f) Fonduri publice- sume alocate din bugetul local al orasului Videle 
g) Solicitant- Clubul sportiv-persoana juridica de drept privat, fara scop 

lucrativ, sau persoana juridica de drept public care depune o propunere de 

proiect. 



Programe sportive 
Programele sportive de utilitate publica in cadrul carora se pot finanta 

proiecte din fonduri publice sunt" Promovarea sportului de performanta" si 

.... " Sportul pentru toti" 

Scopul si obiectivele programelor mentionate: 

,. Promovarea sportului de performanta" 

SCOP: 

Pregatirea si participarea la competitii in vederea obtinerii de rezultate 

deosebite pe plan intern si international. 

Organizarea de evenimente publice -de interes national si international; 

Obiective: 

a)- reprezentarea si promovarea imaginii orasului Videle atat in tara cat si 
in strainatate; 

b) - sustinerea jocurilor sportive se face astfel: 
- numai sectiile pe ramura de sport a structurilor sportive de seniori, 

participante in ligal,2,3,sau Campionatul Judetean/D, Cupa Romaniei 
Campionatele si Cupele Mondiale, europene, Olimpiade~ precum si la alte 
competitii oficiale; 

- numai sectiile pe ramura de sport a structurilor sportive de juniori, la 
categoria: juniori I,juniori II si juniori III, participante in liga 1, 2 si 3 sau 
Campionatul Judetean/D,a Campionatului national, regional(zonal) sau scolar de 
juniori, turnee finale si competitii internationale oficiale 

-prin premierea categoriilor de seniori si juniori 1, care participa la 
competitiile oficiale, interne si internationale: 

c) - sustinerea sporturilor individuale, se face astfel: 
- numai sectiile structurilor sportive de seniori, pe ramura de sport, 

participante in liga l,2si 3 sau Campionatul Judetean/D, Campionatul national, 
Cupa Romaniei, Campionatele si Cupele mondiale, europene, precum si alte 

competitii oficiale. 
- numai sectiile pe ramura de sport a structurilor sportive de juniori, la 
categoria: juniori 1, juniori II si juniori III, participante in liga 1, 2 si 3 sau 
Campionatul Judetean/D,a Campionatului national, regional(zonal) sau scolar de 
juniori, turnee finale si competitii internationale oficiale 

-prin premierea categorii/or de seniori si juniori 1, clasate pe locurile 1-111 la 
Campionatul Judetean/D, Campionatul national, Cupa Romaniei, Campionatele si 
Cupele mondiale, europene, Olimpiade. 

d) - sustinerea organizarii in colaborare cu federatiile de specialitate, Directia 
Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman, cluburi sportive de drept privat si 
asociatii judetene pe ramura de sport, a unor evenimente sportive de nivel 
national si international. 



/tSportul pentru tot;" 
Scop: 

~ org~nîzarea ~e ,acţiuni /activităţi sportive de masă, ca o altemativă a petrecerii timpului 
hber ŞI a educaţIeI pentru mişcare a întregii colectivităţi; 
~ selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite către cluburile de juniorj; 
- organizarea de evenimente sportive de interes local. national si international' 

> ~ • , ~ 

Obiective: 

- atragerea şi educarea a cât mai mtrJ.ţi cetăţeni, din toate categoriile sociale şi de vârstă, 
pentru practicarea mişcării în aer liber; 

Regimul juridic 
- finanţarea nerambursabilă nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici 

pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 18212002 privind protecţia 

informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare, 
- potrivit dispoziţiilor prezentului Regulament~ nu se acordă fJnanţări nerambursabile 

pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantuJui~ 

Selecţia proiectelor • 
Principiile care stau la baza selecţiei proiectelor de finanţare sunt: 
- libera concurenţă) respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce 

desfaşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni beneficiar, în condiţiile legii, ale 
criteriilor stabilite de finanţator, 
- folosirea sistemului concurenţial şi a unor criterii care să facă posibilă evaluarea 

proiectelor pentru obţinerea finanţării nerambursabile~ 
~ transparenţa, prin punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare 

la finanţarea nerambursabilă; 
- aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie; 
- cofinanţarea, In sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din 
partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; 
- anualitatea contractului, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul 

anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local al 
Orasului Videle. 
-sustinerea structurilor sportive din orasul Videle, cu pana la 80% din bugetul necesar; 

- sustinerea evenimentelor sportive de interes local, national si international 
organizate in orasul Videle, ce cel putin 10% din bugetul necesar; 



Dispoziţii generale 
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei 

publice de proiecte, procedură care permite alocarea de sume privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestora de către o comisie de 
specialitate, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanţare. 

Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor, în funcţie de fondurile 
de care dispune autoritatea finanţatoare. 

Sesiunea de selecţie de proiecte sportive se desfâşoară În următoarele etape: 
- publicarea anunţului privind sesiunea de selecţie; 
-verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie ŞI selecţia proiectelor 

sportive; 
- soluţionarea contestaţiilor. 

Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, activităţile, 

costurile asociate şi rezultatele ull11ărite, evaluabile pe baza unor indicatori precişi, a căror 
alegere este justifIcată. 
Atribuirea de fonduri nerambursabîle se V3 face în limita fondurilor publiCt alocate 
programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare. 

Procedurile de planitlcare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate finanţării 

nerambursabile, procedurile de alocare de sume privind finanţarea nerambursabilă, 
contractele de finanţare încheiate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi 

rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile constituie infomlaţii de 
interes public. potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/200] privind liberul acces la informaţiile 
de interes public. 

Cheltuieli eligibile 
Din cheltuielile prevăzute în HG nr. 144711007, astfel: 
Activitătilactiufti interne/internationale , . , 

1. taxe-vize anuale-legitimări; 
Î' .. .... taxe competlţll; 
3. cazare; 
4. masă; 
5. transport; 
6. chirii baze sportive; 
7, cheltuieli arbitraj 
8. dulciuri/racoritoare 
9.asistenta medicala 
10. asigurari medicala 
ll.ordine/paza 
12. promovare si reclama 



13. medicamente/sustinătoare/încălzitoare' . ' 

• J 4. recuperare/refacere; 
: 15. ordine/pază; . 
16. premii; 
17. indemniz8tii de efort; , 
18. echipament sportiv. 

Premiile, sustinătoarele de efort şi echipamentul se vor aproba În cuantum diferenţiat 
astfel: 
1) premii numai pentru spOltivi: 

Campionate. Cupe-

- Seniori:- echipe/individual pana la 1000leijsportiv/competitie: 
loc.I-III: 1000 lei, 800 lei, 6001ei; 

Juniori I-echipe/individual pana la 300lei/sportiv /competitie:loc I-III: 
300lei, 2001ei, 100lei; 

2) sustinatoare de efort in cu antum de pana la 15 leijluna/sportiv si incalzitoare 
de pana la 6leijsportiv /competitie; • 

3) se asigură contravaloarea a cel mult două rânduri de echipament pentru 
competiţji(trening, tricou, ŞOlt ~ jambiere) şi un rând de echipament de prezentare(trening) 
- specitic ramurii sportive; 

Desfăşurarea procedurii de selecţie 
Anunţul public privind sesiunile de selecţie este comunicat pe sîte-uf autorităţii 

finanţatoare, în mass-media locală şi în Monitorul oficial cu cel puţin 30 de zile 
calendaristice înainte de data limită pentru depunerea proiectelor sportive. 

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a veri fi ca îndeplinirea de către solicitanţi a 
condiţiilor de pat1icipare la selecţie. 

Selecţia proiectelor sportive se realizează de către o comISIe constituită la nivelul 
autorităţii finanţatoare. 

Comisiile de selecţie sunt alcătuite din consilieri locali şi reprezentanţi ai executivului, 
aceştia din urmă asjgurând secretariatul tehnic~ 



Membrii comisiei de seJecţîe sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului local. 

Selecţia constă În ierarhjzarea proiectelor structurilor sportive In funcţie de valoarea şi 

importanţa proiectului în domeniul sportiv respectiv, confonn punctajului . 

Solicitanţii au dreptul să fOn1ll1leze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii 
privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei şÎ să le depună la sediul autorităţii finanţatoare 
în temlen de maximum trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa acestora a 
rezultatului selectiei. , 

Contestatiile se solutionează În termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data , . 
expirării temlenului pentru depunerea contestaţiilor. 

În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii finanţatoare, 
se vor infiinta comisii de solutionare a contestatiilor. , , , 

Suma disponibilă 

Suma disponibila pentru sprijinul financiar al programelor sportive din orasul 
Videle, este aprobata anual, in bugetul local. 

Punctaj orientativ: 
1. primul eşalon· 100 pct.; eşalonul secund(fotbal) - 50 pet.; • 
2. numărul secţiilor din cadrul structurii sportive: Între 10 - 50 pct.; 
3. structura: jocuri sponÎ ve - 20 pct.; spoliuri individuale - 10 pef.: 
4. categoria sportivă, respectiv: seniori - 15 pct.; juniori - 5 pet; 
5. numărul competiţiilor inteme(C.N., C.R., alte competiţii oficiale): între 5-30 pct.; 
6. rezultate sportive interne: - echipe loc I-JII 50-30 pet; loc. IV- VI Între 15-5 pct.: 

- individual loc I-Vf: 10-7A-3-2-1 pct.: 
7. participarea la competiţii internaţionale : J .0-500 pct.: C.M., C.E.-l 00 pct.: C.B .. Cupa 

Mondiala, Cupa Europei si Cupe europene intercluburi-20 pct; 

8. rezultate sportive internationale obtinute: intre 10-50 pct; 

9. sportivi selectionati in loturile nationale:-20 pct pentru fiecare 

10.sportivi promovati catre echipele de seniori: -10 pct pt, fiecare sportiv 
11. importanta si amploarea evenimentului public:-intre 0-10 pct 
12. Sportul pentru toti - importanta- intre 0-10 pct 

- numar participanti -cate 1 pct. pentru fiecare participant 

Potrivit prezentului Regulament, vor fi analizate numai solicitările structurilor 
sportive care respectă Condiţiile şi criteriile de finanţare, depun Cererea de finanţare 
şi încheie Contractul de finanţare, aprobate de comisia de specialitate şi prin 
hotărârea Consiliului local. 



CONDIŢII ŞI CRITERlI DE FINANŢARE 
Condiţii: 

Structurile sportive au obligaţia: 
1. să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii; 
2. să depună dosarul complet, conform cerinţel or până la data de 25 ianuarie ___ , 
Documentaţia de solicitare a finanţării nera mbursabile se întocmeşte într~un e 'emplar 
şi va cuprinde următoarele documente: 
a). cererea tip de finanţare cu toate rubricile completate' 
b). raportul de activitate, cuprinzand datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare ; 
c). Dovada afilierii la federatia sportiva de specialitate, la asociatia sportiva pe ramura 

de sport a judetului Teleorman, si Certificatul de Inmatriculare Sportiva (C/S); 
d). dovada depunerii situaţiei tinanciare la data de 31 decembrie a anului precedent la 
organul fiscal competent (Administraţia Finanţelor Publice); 
e). dovada că nu are obligaţii de plată exigibile privind contribuţiile către asigurările 
sociale de stat (atestat fisca! eliberat de Administraţia Finanţelor Publice); 
n. dovada că nu are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia administrati ă 
careia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare (atestat fiscal eliberat de Directia 
Impozite şi ta 'e locale)' 
g) declaraţia de imparţialitate şi declaraţia tip conform modelului ANS; 
h). dovada că participă cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a 

finanţării; 
i). programul de pregătire (locul, ziua şi orele de desfaşurare a antrenamentelor); 
3. să respecte modalităţil e de decontare. stabil ite de finanţator. a sumelor obţinute prin 
Hotărâri ale Consiliului local; 
4.Contractul de finantare se va incheia cu orasul Vide le, in termen de -30 d~ zile de 

la data comunicarii HCL privind alocarile de sume pentru finantarea activitatilor 
jactiunilor sportive, sub sanctiunea revocarii pozitiei din anexa la hotararea de 
alocare. 

5. vor fi acceptate proiectele depuse de structurile care au sediul in localitate si 
reprezinta orasul Vide le; 

6. vor fi respinse proiectele care nu respecta Conditiile si criteriile de finantare' , 
7. decontarea sumelor alocate va incepe numai dupa semnarea 

contractului de finantare cu orasul Videle. 



Criterii 
Fina-nţarea programelor se va aproba În funcţie de: 
1, nivelul competiţionalla care activează structura; 
1. numărul secţiilor pe ramură de sport din cadrul structurii sportive~ 
3. structura secţiilor componente; 
4 categoria sportivă: 
5. numărul competÎţiilor interne şi internaţionale: 
6. perforn1anţele spOJ1ive interne şi internaţionale: 
7. numărul de spOltivi selecţionaţi in loturile naţionale; 
8. numă11l1 de sportivi promovaţi către ' cluburile de seniori; 
9. numărul de sportivi legitimaţi~ 
J O. importanţa şi valoarea evenimentului spoltiv; 
11. Sportul pentru toţi - numărul de participanţi euprinţi Ia activitatea sportivă. 
Vor beneficia de finantare, astfel: , 

JOCURI LE SPORTIVE: 
- Numai sectiile pe ramura de sport ale structurilor sportive de seniori, 

participante in liga 1, 2 si 3 sau Campionatul Judetean /D, Cupa Romaniei, 
Campionatele si Cupele mondiale, europene, precum si alte competitii oficiale; 

- Numai sectiile pe ramura de sport ale structurilor spo~ive de juniori la 

categoria " juniori ", si juniori "', participante in liga 1, 2 si 3 sau Campionatul 
Judetean /D,sau scolar de juniori, turnee finale, si competitii internationale 
oficiale. 

* vor fi premiate numai categoriile de seniori şi juniori 1, care participă la competiţjile 
oficiale, interne şi internaţionale. 
SPORTURILE INDIVIDUALE: 
• numai secţiile structurilor sportive de seniori, pe ramură de sport, participante în prima 

divizie a Campionatului naţional, Cupa României, Campionatele şi Cupele mondiale, 
europene, precum şi la alte competiţii oficiale; 
• numai secţiile pe ramură de sport a structurilor sportive de juniori, la categoria: juniori 1, 

juniori II şi juniori III, participante În prima divizie a Campionatului naţional. 

regional(zonal) sau şcolar de juniori, turnee finale şi competiţii internaţionale oficiale; 
~ secţiile pe ramură de sport care participă numai la competiţii in ferioare Campionatului 

regional(zonaJ) nu sunt finantate . 
* vor fi premiate categoriile: seniori şi juniori 1, clasate pe locurile 1 - III la Campionatul 
naţional , Cupa României, Campionatele şi Cupele mondiale şi europene. 
** Spot1i,'ii cu dublă sau triplă legitimare vor primi finantare la o singură structură, iar 
rezultatele vor fi raportate numai de acea structură. 



COMPETITIILE DE NIVEL INTERNATIONAL SI NATIONAL, 
organizate in colaborare cu federatiile de specialitate si Directia Judeteana pentru 

Sport si Tineret Teleorman, cuprinse in calendarul federatiilor. 

SPORTUL PENTRU TOTI- include numai competitiile organizate de orasul Videle, 

sau/si in colaborare cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman, 

Asociatiile judetene si structuri sportive de drept privat. 

• 



t 

Clubul Sportiv _ _____ _ Anexa ~ la HotărlÎrea nI'. _ ___ _ 

NI'. din - -----

Cerere de finanţare pentru anul __ _ 

A. Clubul sporti\': ___ _ _________________ ___ -' 
1. Ramura de sport: __________________ --------' 
2.Adre~: _ _ ____________________ _ _____ _ 

3. Numănll certificatului de identitate sporli"ă: _ ___ _ ___________ _ 
4. Numărul contului: . deschis Ia _ _ ___________ _ 
5. Codul fiscal: _ _ _______________ _ 
6. Încheiere civilă 11r, ____ ___________ _ 

7. Telefon: : Fax: _______ ----'-
8. E-mail: :.iI·.eb: ______ -. 
9. Persoana de contact: _ _______________________ _ 

10. Echipa responsabilă de deruJarea proiectului: 

Nr. 
Numele şi prenumele 

crt. 
Functia Adresa/telefon/fax 

1. 
') • 
~ 

J. 

4. 

5. 
10.1. Coordonator: ______________ _ 
1 0.2. Respon~bil financiar: ______ _____ _ 
10.3. Responsabil cu probleme tehnice: _______ _ 

11. Rezultate obţinute În anul competiţionaJ __ _ 

Obiective Campionat Naţional Cupa României Campionat Campionat! Campionat Olill1piad~ 

realizate! Balcanic Cupă jCup~ 

secţie!!!.Tlloă 
Europeană Mondiala 

seniori 

juniori I 

juniori" 

juniori IJ1 

Sportul pentru toţi: 

: E\'enimente sporti\'c: 

* Tabel nominal cu sportivii selectionati la loturilc naţionale; 
* Structurile sportive cu secţii de juniori - tabel nominal cu sporti"ji promovaţi 

către structurile sportive de scniori. 

* anexele 1 şi 2 



ANEXA I 

la 

Cererea de finanţare nr. ____ __ _ 

TA BEL 
cu sportivii selecţionaţi la loturile naţionale, În a""l ____ _ 

Nr. 
crt. 

ANEXA 2 

la 

Nume 
prenume 

--i 

Număr carnet 
legitimare 

Cererea de finanţare nr. ___ ____ __ _ 

TABEL 

Lotul naţional de seniori, 
tineret, juniori I -_. 

I 
_f_ 

• 

cu sportivii promovaţi către cluburile de seniori, În anul _ ___ _ 

Nr. 
crt. 

Nume 
prenume 

Număr carnet 
legitimare 

Clubul Ia care a fost promovat 



U . RClI UI :e ullwne ~i financiare alt' structurii sportiH, in anul 

1. Resurs(' umane: 
1.1. Numar de personal saJariat. __ ___ _ ,din care antrcnori, _ ___ _ 
1.2. Numar de grupe pe categorii de \, ârstă:, _ ___ _ ___ _ ___ _ ______ _ 
1.3. Număr de sportivi Icgitima!i: _ _ _ _ ______ _ ___ ___ _____ _ _ 
2. Resurse financiare: 
] ,1. Venituri realizate. ÎIl anul _ ___ - lotal _____ ___ /ei. din care: 

· alocari : COllsiliullocul lei; - - --
· alocări COl1siliuljudetean Ici: 
• alte surse: - donatii. sponsorizări lei: 

- cotiza!ii. taxe. penalită!i etc. Iei; 
- venituri din activităţi economice(inchirieri. reclamă. puhlicitate. prestări servicii 

etc.) lei: 
') .., Venituri estimate a se realiza. În anul _____ - total _ _____ ___ lei. din care: 

- alocăl; de la Consiliul local Ici: 
- alocări de la Consiliul judetean lei: 
· alte surse: - donaţii. sponsorizări lei: 

- cotizaţii. taxe. penalităli etc. Iei; 
- "cnituri din activitii!i cconomice(închiricri. reclamă. publicitate. prestări servicii 

etc.) lei: 

B. Oale "ro ind proiectul. pentru anul 
1. Denumirea proiectului: PrCllnlWarea sportulu i de nerltlrmantă: 
2. Scopul proiectului: Finanlar~ actÎyitiit ilor/actiullilor Sportive de performanlă si de masă: 
3, Activităţi din cadrul proiectului :. _ _ ____ __________ _ ___ __ _ 

4. Actiuni din cadrul proiectului:. _________ ______ _ ___ _ _ __ _ 

5. Perioada de derulare a activităţii : ________ _____ ___ _ ___ _ ___ • 
6. Perioada de derulare a actiunii: ___ __________ _ _______ __ _ 
7. Locul de desTaşurJre a activită(ii: _ _ _ _ _ ______ ___________ _ 

8. Locul de desfăşurare a acţiunilor: _ _ _______ _ _ _ __________ _ 

9. Numărul de sportivi participanţi la activitate:. _ _ ___ ___ ________ __ _ 
10. Numărul de sportivi participanţi la o aqiune:, ___ ________ _______ _ 
11. Objecti\"C propuse pentru anul competiţjonal _ ___ ___ ~ 

Secţie! Campionat Naţional Cupa României Campional Campionat! Campionat! Olimpiadă 

grupă Balcanic Cupă Cupă 

EuroDeană f\londială 

seniori 

iuniori I 

iuniori Il 

iuniori III 

\ Sportul pentru toli: 

; Evenimente s[lortin: 

** Tabel nominal cu sportivi; propuşi pentru convocări la Joturile naţionale. 

** anexa 3 



U. Resurse umane si financiare ale structurii ~portin., III anul 

1. Resurse umane: 
1.1. Numar de personal salariat_. _ ___ __ .dîn care antrenori 
1.2. Număr de grupe pe categorii de \'ârstă:. ___________________ _ 
1.3. Număr de sportivi legÎtima{i: ____ ___________________ _ 
2. Resurse financiare: 
1.1. Venituri realizate. în anul - total lei. din care: 

- ulocări: C011siliulloc:11 Ici: 
- alocări Consiliul judeţean _ lei; 
- alte surse: - donatii. sponsorizări lei: 

- cotiza!;i. taxe. penalitâlÎ ele. Iei; 
- \'l:!nituri din activităţi ecoJ1omîce(inchirieri. reclamă. publicitate. prestări servicii 

ele. ), It:i: 
Venituri estimate a se realiza. în anul ____ - total _ ___ _ ____ lei. din care: 
- alocăti de la COl1sîliullocal lei: 
- alocări de la Consiliul judeţean _ _ lei: 
- alte surse: - donaţii. sponsorizări lei: 

- cotizaţii. taxe. penalită!i elco Ici: 
- venituri din activităţi economice(îl1chirieri, reclamă. publicitate. prestări servicij 

etc.) lei: 

B. Date privind proiectul. Denlru anul 
1. Denumirea proiectului: Promll\'arca spol1ului de QCrfOmlanti'i: 
2. Scopul proiectului: Final1larea acli,~itălil()r/acliuni1or sportive t.lc perlbrmanlă şi de masă: 
3. Activităţi din cadrul proiectului:. _______________________ _ 

4. AcJillni din cadrul proiectului: ________________ ~-------

5. Perioada de derulare a activitălii: _______________________ _ 
6. Perioada de derulare a acţiunjj: ___________ _____________ _ 
7. Locul de desfăşurare a activită(ii: _ _ _____________________ _ 

8. Locul de desfaşurare a acţiunilor: ______________________ _ _ 

9. Numărul de sportivi participanţi la activitate: ___________________ _ 
10. Numărul de sportivi participanţi la o ac!Îune:. __________________ _ 
11. Obiective propuse pentru anul compctiţional _______ ---' 

Sectie! Campionat Naţional Cupa României Campionat Campionat! Campionat! Olimpiadă 

grupă Balcanic Cupă Cupă 

EUnJllcanl! Mondială 

seniori 

juniori 1 

juniori II 

juniori III 

'Sportul pentru toţi: 

Evenimente sportiw: 

H Tabel nominal cu sportivii propuşi I)entru convocări la loturile naţionale. 

** anexa 3 



ANEXA 3 

la 

Cererea de finanţare nr. _ ______ __ _ 

TABEL 
cu sportivii propuşi pentru loturile naţionale, în aoul ___ _ _ 

Nr:. 
crt. ; 

r 

Nume 
prenume 

Număr carnet 
legitimare 

Federaţia/ categoria 

12. Costurile eslimative ale proiectului,Promol'area sportlllui de perfOrmf/ll(ă şi 5{)O,.lul pe1lfru toţi, 
conform tabelului de mai jos: • 

Nr. 
Dela De la 

TOTAL 
rrt . 

Natura chcltuÎelîlor Consiliul Cunsiliul Alte surse BUGET 
local judelean 

Activităţi/acţiuni inteme: 

1. 

Acţiuni internaţionale oficiale 

2. 

I 

I TOTAL GENERAL: 

** anexa 4 

Data ____________ _ Clubul Sporti\" __________ _ 

Secţia ____ ___ _____ _ 

DIRECTORiPREŞEI))NTE. 



-
Anexa ~ 

la 

CEREREA DE FINANŢARE nr, _____ _ 

Clubul Sportiv __________ _ 
Secţia _ ________ _ _ 

Obiectiv: - editia de c(tmpiollat ______ I-- -----------
- acţiuni in/emoţionale În allul ____ / ___________ _ 

BUGETPENTRUANUL _ _ _ 

1. Activităţi/acţiuni interne 
- cu un număr de _____ spor/ivi. 
- pentru Ul111umăr de stagU de pregătire, cu un număr de ____ _ 
sportivi; 
- pentru un număr de ____ jocuri de vertflcare. cu un l1umâr de ____ _ 
sportivi; 
- pentru un număr de ____ jocuri qficiale, cu un număr de ______ _ 
sportiv;: 

Nr. Promovarea sportului de Sportul Evenimente Total buget 
erI. performantă pentru toti 

1. Echipament X 
') Taxe-vize anuale-legitimări _. 
3. Taxe competiţii 
4. Cazare X 
5. Masă X 
6. TransDoI1 X 
7. Chirii baze SPOI1Îve X X 
8. Cheltuieli arbitraj X X 
9. Dulciuriirăcoritoare X X 
10. Asistentă medicală X X 
Il. Asiuurări medicale I 
12. Ordine!oază X I X 
13. Promovare si reclamă X I X 
14. Medicamente!susţinătoarefÎncălzitoare 

15. Recuperare/refacere 
16. Indemnizaţii de efort 
17. Premii X 
18. Hrana zilnică pentru $J)orti\'Î 

x - numai acele cheltUieli se acceptă. 
TOTAL: ____________ __ 



II.Actiuni interna ţion a le 

- penfrll 1111 lIumiir de _ _ -'(){'Iwi oficiale, ('1/ UII /lumiir de _ __ _ JporIÎl'i!competÎţie 

Jl;T. Promovarea ~portuluÎ de performanli F,"cnimcnlc Tolal bugel. 

~ 1 Tl.tte COtll(li"!lilii 
1 Cv.are X 
3 Masă X ,. Ttansnort X , Chin. baze spoMi,'c X 
6 Cbdtuieli ar~it1'lli X 
7 Du Ici uri/răcori (oare X 
8. A1>ISI I!ll !.ă medicalA. X 
9 Ashwrari medic.:ale 
/O. Ordinei azil X 
Il PromO\ are i TC'Clarnă X 
U . MediC31l1cnlelsus inătoardinc;l17itoarl! 

13. PK'mii 
• x - numai acele cheltUieli se acceplă 

TOTAL: 

SURSE ACTllALE DE FINANŢARE: • 

J. COlIsiiiulloca/: _____ ~"J: 

1. CO",{Î/iuljudeţl!on: _ _ _ __ Iei: 

3. Alte surse: _ _ ____ ,Iei; 

TOTAL BUGET PENTRU ANUL __ · ____ ~/ei 

DIRECTOR/PREŞEDINTE, 



q ECLARA TIE 

Subsemnatit,' ___________ _____ _____ ,. reprezenlantI legali ai structurii 

sportlve . declaram pe propria raspundere. cunoscand 

prevederile art.292 din Codul penal, cu privire la falsul in declaratii. ca structura sportiva pe care o 

reprezentam indeplIneste conditiile prevazute de Ordinul presedintelUI Agentiei Nationale pentru 

Spori 11r.130/2006, cu modificarile si completarile ulterIoare, privmd finantarea llerambursabila 

din fonduri publice a proiectelor cluburIlor sportive de drept privat si ale asociatiIlor pe ramura de 

sport judetene si ale municipiulUI Bucuresti. respectiv, 

a) Este structura sportiva recunoscuta in conditiIle legiL CIS 11r, ______ _ 

CIF n1'. si Autorizatie de functionare nr _____ _ 

b) A publicat in extras, in termenul prevazut de lege. rapoartele de activitate si situatiile 

financiare anuale, In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr, _ ___ , precum Si 

in registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial sub nr. , (m 

cazul structurilor sportive de utilitate publica), sau, dupa caz, a depus situatia finanCIara la 

data de 31 decembrIe a anului precedent la organul fiscal competent, inregistrata sub 

nI', I 

c) Nu are obligatii de plata exigibile privind impozitele si taxele catre sfat, precum si 

contrIbutiile catre asigurarile sociale de stat • 
d) Informatiile furnizate institutiei finantatoare Il1 vederea obtmerii finantarii sunt vcridice; 

e) Nu se afla in situatia de nerespectare a dispozitIilor statutatre , a actelor constitutive si a 

regulamentelor proprii; 

f) Se obliga sa participe cu o contributie financiara de minimum 10% din valoarea totala a 

finantarii; 

g) Nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare si nu se afla in stare de 

dizolvare ori de lichidal-e, in conformitate cu prevederile legale 111 vigoare; 

h) Nu beneficiaza de un alt contract de finantare din fonduri publice pentru acelasi proiect de 

la aceeasi autoritate finantatoare in cursul anului fiscal curent; 

i) Nu a bbeneficiat(a beneficiat in anul fIscal de finantare nerambursabila de 

la Consiliul Local al orasului Videle in suma de _____________ IeI SI de la 

Consiliul Judetean Teleonnan m suma de _ _ _________ lei. 

Data'-________ _ Clubul Sportiv, _ _____ _ __ _ 

Sectia de _ ____ ______ _ 

Director/Presedinte Director Economic, 



• 

I DECLARATIE DE IMPARTIALITATE 

Reprezintă connict de intere5e orice Silwlţie care il împiedică pe beneficiar În orice 
moment să actioneze în confonnitate cu obiecti\'ele autoritAtii tinanţatoare. precum şi 
situaţia in care executarea obiectivă şi imparţiaJă a func!iiJor oricărei persoane implicate În 
implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale. politice, economice 
sau orice atte interese comune cu o ahă persoană. 

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaliei 
solicitanle in ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile 
preventive necesare pentJlJ a evita orice connlcf de interese, aşa cum este acesta definit 
mai sus. şi ) de asemenea, mâ oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice 
situalie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict 

Numele şi prenumele: _ _ _________ _ 

Fu"ciia: ___ ___ _ _ _ 
• 

Semnătura şi ştampila: ___ _____ _ 



• 

CONTRACT DE FINANŢARE ;\1](:,,1 :; lil Ho([m'trca nr __ _ 

a ac{iunilor/actiyiIăţilor sporti, c din cadrul progrlllllclor p,rlrum'j!I','ll ,1/?fJI'IllJII ( dr! p~"l!lrm!l' rrrl'i ,1 
Sportul pen/rll IOa, În anul ___ _ 

Nr .. ____ __ din _ ___ __ _ 

CAP. 1 
Părţile conlroctoflfe 

Orasul VIDELE. reprezentat prin Primar, domnul Nicolae Badanoiu. cu sediul in Vidclc, str 

Republicii nr,2. CUI 6853155, cont RO 82TREZ24A67050 159 1 IOOX, deschis la Trezoreria Videle. 

denumit in contll1uare ll1stitutie finantatoare. 

Si 
Structura sportiva, ___________ , sectia de. _____ _ • cu sediul in 

localitatea'-___________ , 5tr _____ _ 

NI' _____ o judetul, ______ , lelefol1 _________ _ 

"'x, _ _____ ~. CertifIcat de identItate sportiva nf., ___ -".'-_ _ _ 

_____ , cod fiscal nr .. _ _ ____ cont nr .. ________ _ 

deschis la , reprezentată prin 
_ ____ ŞI , denumită În continuare structură 
sportivă, in baza dispoziţiilor Legii nr, 3502005 actualizată, privind regimul finantărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 
ale l.egli ,ducali'l tiliec si sportului n! 69nOOO cu modificările şi completările ulterioare, 
ale OrdinulUI preşedintelui A~en!ici Naţionale pentru Sport nI'. 13();:006. privind 
nnanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, ale 
Hot5râl'li Gurernului 111'. I ~~ r =007 pentru aprobarea Normelor iilDnciare În 3([1\ itatea 
sportivă şi Hotărârea Consiliului local m. • au convenit Încheierea 
prezentului contract. 



CAP.Z 
Oh.J..W!Jlji nr/tlrlulf r.",(JlllruJ;JJJ.ht1 

ART.1. 
Obiectul prezentului contract il constituie finanţarea proiectului, respectiv a 
aqiunilorlacti\'ităţiJor din cadrul programului sportiv Proll101'area snorluly; de . 
performanţă/Sporlul pentru (oI;, prevăzute in \n. ,_ J 

ART.2. 
JnstitulÎa finanţatoare repartizează structurii sportive suma dc _ ______ lei 
pentru fina nţarea aCţiunilor/activităţilor prevăzute la aJ.:!<J .. 

CAI'. 3 
Duruta COlltraclului: 12 /Ilui 

ART.3 
Prezentul conlract illLl a. in vigoare la data semnării Jui de către păni ş i este \ al3bil pentru 
perÎoad~ I ianuarie - 11 d~r.:embrit" 

CAP. 4 
Dr~pturile şi obligatiile piirlilor 

ART.4 
Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligatii: 
a) să utilizeze suma prevăzută la Jrl. c exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente 
acţiunil or/acti vităţilor prevăzute în Anexa 1, potrivit destinaţi ei stabil ite prin contract în 
AnexJ c şi în confonnitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
b) să rea lizeze acţi u ni le/act i vi tăţile prevăzute la arl. 1. ob iectivel ~ şi indicatori i prc\;izuti 
în Anl':\~\ 3; 

c) sa promoveze imaginea orasului Vide[e. prin expunerea sig[e[or Primariei I 
Consiliului Local Vide1e pe echipamentul sportiv. pe afise , pliante. machetele ziarelor. 

pe panourile publicitare, pe spider. rool-up. si banner pe marginea terenului (Ianga 

cel al sponsorului principal). 

d) să peml ită persoanelor delegate de instituţia finantatoare să efectueze controlul privind 
modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art 2: 
e) să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a proiectului; 
1) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum ş i statutul şi 

regulamentele federaţiei sportive naţionale la care e51C afiliată; 

~) sa intocme:Ld Si să tmnsmit5 i!1Sl itutici, ;n tennen de 60 de zi le calendaristice de la 
data încheieri i Jctilmilor. rJpqnul finanCiar Insotit de documenlde justilk I1;ve de 
cheltuieli COnfpflt1l11odalităti)or de decontare st8rilitc de IÎn3ntntor; 
b) să restituie, in situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului 
contract, in tennen de 15 zile de la data comunicării somatiei de plată din partea organului 
de control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit 
dispoziţiilor legale În vigoare; 
i) să pennita utiliz.area, in scop necomercial. de către instituţia finanţatoare, a imaginii de 
grup sau individuale, statică sau in mişcare. a sportivilor care participă la acţiunile 

finan!ate; 



jl !iă p!OmOl'.z. 'I",itul tic fa~l'lal' y i~trrptÎndi miwril~ rl«es3r<: pentru prt'l m,,.J l' 
oomb.llt:ta ,iolmlci ~ dop:tJu lui in <:3Il",Ţ 1ICjiuniiror fi",nI3t~ poImll [lf":cmulci 
conlDCt; 

~ I sj 1!1Iltm1IU un rapmt ni rri,in I.l rtiiJJlJre!l oo,ffll"elor 1"1'\'i1llllr in ,OOII~,1 la 
flll.lui rampiolUlIului saU la fmalul anului I"'ntru ~urile IndiI iduale: 
II l;\ rtSp(1'le Conditiile J.i criteriile 0.' ~ll3nţar. ~tlbilil~ tic fm3ltlJt(r. 
mi Wm.! u!«-aU"" \';1 ek.:hUl in ClIamum de In!Xlmum &:1", in primul Stlre.tru . 

AIIT.~ 
ID;1il"ll. finjnll1Q'''''''' ",",:llo.rtlr dl'l'pluri ti obl ig~lii: 
o) $6 IU~I<:ghl'U li !J control,," mNIu l ~ UlililJlI' 3 !1ImCi nkl.:al~ . pm:UII1 li modul 
de I<">f«I3IC I dillX'rijiilDr lt~ll. 
b) si rlit~".<d ~m3 rn" al.tltlll :tr1. 2. dup.l fl/'Cl<'I1t"",a do.."\J~nt~l(l( Ik Il an ... lit g: 
ci s:\ p..'ltIli,,,,..,. ru !(r', din 'alwrea linant:lrii. >ln.w:turil. ,...,., i,. (~I't' nu pnJI!IOI'.tă 
im"gine~ l'rim3nei SI n Ca1\S,I;ul"i 1.oc~1 prin o~p"nett'a soslc; pe ed'il"mel1te, 

nfi5t. 1l13chotde Zlard.,,~ phant •. panouri publtollal\", b'"Ulere b ma"$inca lerc,,,,lui 

de JOC. Ia ""Jloc l;lJlg.~ cel .• 1 spans,n"UIUl ptU'ClpaJ 

d) .... asiguR "h~lt"idi1c dizjbik prcvU~IC ill HG IIr. 144712007. pen,,"U 

aol1unil~lacl'VlL:uil~ inl.n\e SI mlernalwn.1l. (afin.lo). inclusiv pnmui si SU~lllmIWr.: 

de er<'ti. al caror t:;le (life"~l\tht ",tfel • 
l )premii "umai penlrU sportivi. 

Cwnpimuue. CIp!' m()ndl~!e si europene pentru, 
_scnio'; .--ecltipe lindividual p.1'''' !li 1 OCOleij.portlVlcompolit;e. _ loc 1_111,_ l OCO lei, 

&"I(J lei. 000 lei; 

_juniori 1_ eehip'" lindividual pan.1 t. 300 lei}sp<Jftiv!eompelili •. _loc J_lII~300 Id. 

200 Id. lOO!ct; 
2) SU$ji mlll),1fţ de rfon in C'U.lntum de pânlla 15 leil1un1'sporr.1v şi il\cMzilO.1fe dt panl la 

6 IrilSfX'll I .IW1npet l li~: 
J) să :\Sigun: ronUl,a]o;oTeJ • ~d mult dQlJ.l rinduri Ik echipoll1,m pttlll1J 
c<>mpelijii(ln:ning, trÎrou. ŞOII.. Jambicr(l ii un rând de prtuNare(ueningl- ~p,.""ir." 
romulii ~poruYe: 
41 să ,'i",,,,,, i!l.l!rnI. pre,lzuti la un.: duj)â d~ docum.nt.:llili p'n1Tll r.ff~rt l'1iurlO. 
~oot1ril~ SI' 'OI ef~~ pal\iul $;IU integral şi numai in baza doculI1enlclor Justlflcal". 
l~gJI int",mile: 
5) 5â lI!1JIi~ şi să disjlIm.l diminuan-a rulooi ~ontrmului in cal\Il nmnliz.l:rii 

obiecti ... lor: 
Rct",gr:t[l.1rm ",Ir-o (livlZie intorio.,,,, div,zietla fotbal in ".>re aCI"',,",l.iI ~l'r.I.$c 

reducerea bugetului cu 4~ din 51.1111.' alocata. de b bugetul loc,.!. Î:lr 

pI'Omovarc,l re;!lOCllle,l fo"d"rilor llllgetare rll:ljomtc oonfom\ liCL 



6) in Q~ul iri c~re ~ln'CI\lra 5JXlr!iv~ riU respec~1 J',~vedenle preumuJuj romral;"t. 

i",!;tutl~ fill:",tDIOJre are drcptul rk a 5Ohcit~ rcsl;h, ; rc~ sumelor acor,b te, p,tr'''1\ si 
$"l~,.,a V"",." 5.'U d,minuarea ,umei r"p"rtim!~ 

CAI'. 5 
I(';wuadrrt' (1lI l1rgcluaM 

ART.6 
1. Pmtrll 1l«-\e( ut.'<re~ sau t~teutJre:l IIt\:OI?Sp!lnz.it=t a obligajiilor ao;um3t~ prin 
prl'lenlul ,'ootr.!ct parua in .ulpă r.lipUr\d<' in c(\l1d i ~ik pm.enlului rontr3ct şi alt 
dispoli~ilOl' Irple in I'igoare. 
2. Pentru r.ede»\'rtma la l~ml~r.ul I:Onlmil prin prcwlIul rontr:lct a Qo.:lJmem~ l or 
prt'1'ăZIM la 11'1. 4Iil~. InsUtU1Îl hllJl'lj.ltoore la ITfm dCCOOlarea theI!\Jielil()f ef<'Ctual~ 
cu OOiZi3 dtsJaşuririi ~qiunilor')CtiI itâliJor te!pfflile. 
ART. i 
Forţa milJm e\onemzl dt rispoodm jl:lT1et1 C3re o i~l'od. i~ ~OI1diliil~ l~i . 

CAP.6 
Uligii 

ART.8 • 
Dt\er,;enlde rare jlO! ~p!ife, Între piirţ i pe p':lfI:ursul d.'fIJllii i prezentului COIIlr:l<:1 \ tir Ia..~ 
obÎ,\.1UI u!loii ,~1\1(ilieri Jlf (J!~ affilJb JliI. in sllua\ia in \111,' attaiL1 nu H r,'~li lJt. part~a 
n('f11uljumit.l !'( jXlllC lldW03 in!llnl~i .:k judi:r:n;l COlnf"'tcnt.:. in eoooiliik l t'~i i . .. , 
CAP.7 
Dispozltif finale 

Art.9 
Regimul de gestionare a sumelor alocate si COlll rol ul financiar se realizeaza In 
conditiile legii. Angajarea. If(hjdare~. ordonantarea si plata cheltuielilor efe<:tuale 
In ba2.l pre1.enrulul canrraC!. se rac potrivit normelor privind finantele publice, 

_w 
Curtea de COI1!uri po.'te clU'rcita e""trol fin ... "dar :l$up'" derularii ~euvilal!lor non_ 

pro!1l fins"t.le din fol1dm; publice: 

_u 
rrevedenlc ool1 traclulu; ~u PUl~rc depli,,~ llC1llru p3rti s , 51: oo1l$tllUk Itt 1\'''''~ CU 

mrncler tehniC. fimmrur . • i :ulmin;.lrnliv 



Alt.12 

Modificarea clauzelor prezentului contractse poate face numai cu acordul paltilor si 

se consemneaza inh'-wl act aditional 

Alt.13 

Anexele nr.l .2,3 si 4 fac parte int~sranta din prezentul contract 

Art I4 

Prezentul contract se incheie in trei exemplare, dintre care doua exemplare pentru 

institutie si un exemplar pentru structura sportiva. 

ORAS VlDELE 

PRIMAR. 
Nicolae Badanoiu 

Consilier juridic 

:ţy: l \ldOl 

Sef Serviciu Financiar- Contabili! 
• \ 'ir8il Radu 

Arhitec! Sef 

Livia Cristina Toader 

Clubul sportiv _ ___ _ ___ _ 

Sectia de 
~-----------------

Intocmit. 

Comp.Sport, Invatamant, Cultura 

Insp Stefan Irina 

\~\I 



A l\EXA 1 

la 

Co ntractu l de fin anţa re 

Nr. _ __ din _____ _ 

Structura sportivă : 
Secţia de _ ____ ____ _ 

Ac/iPi/ătile/actiunile din cadrul: 
• • 

1 Proiectului: Finantarea acti1lnilol'iac/ivi/ătilor ,11n/cli/rilol' spQl'live: 

2. Programului: PI'Omo\'G/'ea Sjlol'll!/ili de pel:lo/'maI1IăJ~IJOrrlll penlm foii: 

, Numar 

Nr.crt Denumirea Locul de Perioada participanti Costul 

acti uniii activitatii desfasurare a actiunii/ la actiunii/ 

actiunii/ activitatii actiune/ activitatii 

activitatii activitate 

1 Activitati factiuni Videle- Ianuarie/ 

interne decembrie 

TOTAL 

2 Actiuni 

internationale 

oficiale 

TOTAL 

TOTAL GENERAL 

DIRECTOR/PRESEDINTE 



ANEXA2 

la 

Contractul de finan1are 

Nr. ___ _ _ din _ _ ____ _ 

Strucmra sportivă: _ _______ _____ , 
Seqia de _______ _ __ ~ 

UIIJ:clul (lcrim,ilurh'ffil'ifătiflJr tiin cutlml 

1 i'roiec1ulul . fb/(ml,In."t1 DL-rjlllJ IIor:'(t('frrittÎriltll' )'ll'lt'- /Uri/oI" ."pprrf\'f"": 
~ Prow-amu]UJ: pmm(J\· .. ~!'tVJ·'lr" wllli Ik wnorm,1IJrâ ',tn.mlll fJt'IIII'U W(I; 

- lei -
'N;" Categoriile de chelluieli pen!ru actiunea! Valoarea lotnl! din ea'" 
en. aCllVitatca din f('lnd";: publice din n'nilUri oroorii 

1 .. l'romm'arca sportului de pcrfonnantă" 

• ltC\i uniiacli \'Îti'i\i' 
11r\:..I_ din care: 

a) ,..-lim)! p~lh !MII iIIjelllb -
b} R' !IW! InLS'mu[I Vo1!l~. -
• , .. Sporlul pentru lO!i": 
-nc!iunea!ac1i\·jtalca 

Tl,ul din care: 

-
11 ) .... hllr\[InC1r\ rt611",emf ' 
b) 1I):llun, ln~m:It!!!DlliE:i 

J .. im~l inef"ea. func!ionart;l. denoltarei\ l' 

moocmi7.area bazei SJX'ni\'c 
- actiunc"aiacli\ ilatea: 

Tt>l:tl din car~: 
, ) ---
b) -- -- -

el 



Cheltuieli cli~ibile: 

1. Acti,·ilărilu(."riulli Înferlle 

~r. Promonru sportului de- ~rf()rmanli Sportul p"ntru tnli E, cnimenle 
'"o 
1 echipament X 
~ Taxc-\'i?.(" anuak-l~i{imări 
3. Taw COllUJ(lilii 
4. Cazare X 
5 Masă X 
6 Transnort X 
7 Chirii bale .sporti\ e X X 
8 Cheltuieli arbIlrai X X 
9 Dulciurilr!lcoritoar~ X X -
10 Asistent;! medicală X X 
II AsiclKăn medil:ale 
I~ Ordinelpa:ră X X 
13 Promo\'are <:;i reclamA X X 
14 Medicamenle!suslinălo:arefjncălzitoar.: 

15 Rccuper;arr'n:racer~ 
6 lndemnizatii dc efort 

17 Premii X 
18 Jlran<l zilnica pentru sporti\ i 

TOT\ L, _____ _ • 

Il.Ac{iuni illlerlUlţiollolc 

N,. PromovlIrea sportului de pt rlormanjii E' cnimentc 
,"o 
1 Taxe comoetitii 
2. Ca7.are X 
3. MaSIÎ 1 X 
4. Transoort X 
5. Chini baze sporth·c X 
6. Cheltuieli :ubiln!.i X 
7. Du1ciwi/rtcoritoarc X 
8. Asistcn!â medicala X 
9. Asi1!urări mooicale 
10. Ordinc/[la7..ă X 
II Promovare si reclama X 
12 MtXJ ÎcamentefsustinăIU!U'.f: '1ncălzi toari! 
13. Prernij 

TOTAL' _____ _ 

DlRECTOR/PREŞEDIJ-.'TE. 



ANEXA ~ 
b 
Conlractul d. finanţare 

\,.. ___ _ __ ,din ___ __ _ 

MIU/lilitli(i fII! rll!CUlIlarl' j / mII/dor (Jb/;,w(1! prin IUI/ririlri ale (ml.fi/hllll; Irn:lll 
in "d" rtu irminlârii lu pIOlil., jO<tlm.nlnli~i. mlJcwrJ 'Plll1l1fi lin,lOlnll! est< \'""g:nă ~~ pn:Liot<; 

I F;1Clul.'a IrrsliluUel ( fi stl1lc\lIIii sponivc) persounliz.1tn call'e Prillul.J'ia orasulUI 

\fidele. st r . Republicii 111'.2. CUl 6S53155.-'t\·czol'CnH. in ca re se va specifica 

del1umirea actituuilactîv,t.tÎl si lIr hoiOnlrl! 
2. l''11lrulilat\lf. cu pn,irc la lhdtuidik &CIUJIC la nl·ti\ilm~ 'ficl lunc : 

in cOlul in CIII\! se soliciiO decunul<a ~umd"r peulm OIallllulk GCIi\ILill ·ut lium. dOCIJn1Cnldc 
dOI cdllMrc \ or ti grupJt< şi LlrJonme pen1ru fiL't'ar~ ocli ,imlt 'arliunc in I':mc 

• rrnlr,li,Jlorul I'U ruprill<k. 1. n, ,·lt . ~ . d/numire;! oCli\il!.)iL'acliunii (in oldln~a d31clN de 
de5liişurure~ locul. p:!11\1Jlid3ta de d~slllju= 1. JenlJllIil\!J '~f\'icrulu i : ~ _ I\T. ~ dAta fac turii lilcak" 5. 
,'Ill~ilrC!ltili:turi i : 

• "VI~ duo! aliClU ~ din Con~! 1111 d-~ fi llaolBre. 
1 Documentele dOI·editoare. in uIlI15tuarea ordine: 

-copIe după documentul oficial al programolui competilion,l sau de pre~ătire (din plallul anual de 
pl\!guti le 1. I\'ntru til'CaTe lCltU1le Jcthlt81e in j1ill1c. Orice II1ndificarc se !l'l1lllW~ şi ŞIJlllpileill;!; 

• c~pic duf'J rd"cmrul de ncmitalc. pentru liL't'are ac!iuneiacIIl'ilate" in pane. 
· c('pil dup~ foci unle li ak inWlilc. n~I 'gJ1lonl~ ti· rltiutnlc. bonUri ~llIiS(' de rurnll.on c~ tre 

structuw ,p011!14 IIIU ordme de plalO tdocun1('nl~k dlll.-dilolll\!. cl11is~ in 'uălruitate. I·,'r fi tr.Wlll<. iar 
sum~1c vor fi comeltile in lei la ,alarile ik schlmh din p<rtll;ll!J pn!gitiril şi dcsfişurnrii 

actil i18lilwacliunilor. Traducerea şi schimbul valutar 1'0r fi inaintale re propria răspundere a 
beneficiarului. cu semnăfură şi ştompiIă): 

• pentru carhuran!i. este valabil bonul fisea!. n<Însolit de factură fi scală: 

• copiile documentelor care nu se pot citi vor fi scrisc de mană. in con[ornll1a1e cu origmalu!. 
scmnnte ,1 Şllll11pi!31~: 

, j\:ntru procllmrea de ttbip:itncnf sjlllni\. fiplrit uri. inscrrp!lonârr etc .. 'sunt necesare mmlOluni . 
uri oll'l1c. pr~um şi 00\ ada de /e(cptie in trulgazio llrwlurii SaU han de consum: 

• ~ fa,lurn figcală emisă rit fumiM. p,nuu sCfI'iClile de marI si masi \ A li s!'-'1:rlicall ptnl>pd;! 
Intlmăr de Zncl si număru l tk j);.'TSOanmIC ht!nlficiouă de :I1.~~le seri itii: • • re şl.1lul de plata j'(1llru pl~nticre. car,' \ '~ fi Inregistrat in contabilitate. l'a fi indicată com[<:litia 
la care a participat sporl/llll. cat~gnna. dalll. IncalilJlea. rczultatuL10cui obtinui şi l'a cuprinde: 1. nf. 
curen!: 2. numele şi prenWlk'lc: J, C~'P: 4. funelin: j, nloarca premiului: 6. semnăfura. "aloarea 
ptcmi uJui \'3 li cea sfn~ili lă prin conl/actul de finon\m: 

t pe slUwl de plnlă prnlru ÎIld''lllllizalia d ~fllrt in numerar. care va fi inregisfral in contahilitate. 
\ a fi indica tă luna iX'meu car~ se b~neficiazj de indemnizalie. categoria ~i \ a cuprinde: J. nr. curent :. 
num~le ~ pr~nUJDelc: J. n,p: ~ fUlICtia: 5. \aJoon:a iooem ni7Â!iei: 6. semnăfura. Valoarea indemnilil!iei 
la ti cea stahililă orin contraclul dc finantare: 



• 'truelurilt >!\tIn!'., ~art hilldiclJlIj dt m3Sil penlru llIli m\lh, ;«lit, \,11 J,p:Jn~ 1) \In2ur. 
t;KIUr;\, la ,filriil Uc lur.J !l'ntru tOal~ S<'1:riik. 'J1ecitk~nd J1' IIIt~tj r\~li,'tltt\ 3 tOIl>UIIlU! fi,ciln't ~rUI; 

, la d('clf~lJr~a c~",urJntul b1. pc p.;gir..tpc care sunt copiate bonuri1c. \a li spe<ilical: 1. tipul 
mijloacelor de Iranspon şi cu cai( s·a efeclual dcplaSilrca ŞI nr. d, inmalriculare al aceswra: ~. ruta: 3. 
kilomelri parcurşi (distanta cea mai scurtă). Pentru lIuj loacck de Iranspon. ahde decat auto\Unsmul. \'a ti 

ataşată copia dur~ documenlul dtlleditor al consumulu i: 
, pe fiecare copie a dtiCUml'nll!or d"ltsJitilJr, 13 li mentionat5 Ctlllf"mlitDtca (li 1111(m31ul. ~ \J 

\tnlka~ si docul1\eotdc tlricinuk. 
\OTA:· diurna nU se decontwă: 

· depunerea Utll'Ul11enta!iei pcntru Jc(Ollt~lr[J ch~11Uielil[1r" 1:1CC (1 singură dalj: 
· d(1cum~lIt:ltia care IIU respectă rrc\ ,d,nlc ct1ll1ractuJk \ a li rc\Umală. 

Ilircclllr/rrt~tuilltc , 

• 



ANEXA J 
la 

Contractul de fin3ntllrc 

Nr<. ___ _ _ din _ __ _ 

Struc1Ura sportivă: ___ _ ___ _ ____ ~ 
Secti, de _ _ _ _ ____ ...,.-_ _ 

Scopul şi obiectÎI'elc actil,ităţi/or!Ucfiu"ilor fii" cadrul: 

I Proiectului : f'JnqJl/mt'fi lIl.:lfulli/,Jt"YCIO'UUtlfOl' \'/I'lI."wilar ;wo .... t /lt'. 

A. Scopul :: __________________ ____ _ 

B. Obiective: · generale : ____________________ _ 

• 
• specifice: ___ _ _ _ ______ ________ _ 

Obkdi'l'tf CJJlJpiooal Na1ional 
dubfworl~r.p.i 

,~portlllllCt1fru 11111: 

[\'~uimcntc sporth"c: 

DlRECroRlPREŞEDINTE, 

C"'" 
R lln,in~1 

Campioll.tI CampiOfUld ( Im"tlon.l JO 
Balcanic CI()t Europnnc :"1 w'ial 

I 
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