




CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
PROGRAME DE FINANTARE A ACTIUNILOR SPORTIVE PE ANUL 2007

SI CRITERIILE DE PARTICIPARE 

     1.  Consiliul  Judetean Braila este autoritate a administratiei  publice locale,  infiintata si 
organizata  in  baza  Legii  nr.  215/2001  privind  administratia  publica  locala,  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare.

In urma alegerilor locale din 6 iunie 2004, Consiliul Judetean Braila a fost legal constituit 
prin Hotararea nr. 36 din 30 iunie 2004.

In conformitate cu Legea nr.  350/  2005 privind regimul  finantarilor  nerambursabile  din 
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, Consiliul Judetean Braila poate 
finanta structurile sportive locale si judetene/ ONG-uri cu activitate in domeniu, prin procedura selectiei 
de proiecte, in limita fondurilor alocate de la bugetul propriu al judetului Braila. 

2. In conformitate cu obiectivele si directiile de actiune ale Consiliului Judetean Braila 
pe anul in curs privind dezvoltarea activitatii sportive s-au initiat doua programe pentru acest domeniu:

I. Programul „Promovarea sportului de performanta” - Suma alocata: 360 000 lei (RON)
Scop: sprijinirea activitatii sportive din judetul Braila, organizarea sistemului de selecţie, pregătire şi 
competiţie in vederea realizarii de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerii de victorii.
Obiective:
    a) evidentierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanta la reprezentarea şi 
sporirea prestigiului judetului Braila pe plan national si internaţional;
    b) susţinerea activităţii de performanta la nivelul copiilor şi juniorilor;
    c) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competitionale pentru fiecare ramura de sport;
    d) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, traditia şi gradul de 
dezvoltare al fiecăruia la nivel naţional şi internaţional.
    

II. Programul „Sportul pentru toti” - Suma alocata: 160 000 lei (RON)
 Scop: crearea cadrului organizatoric pentru atragerea copiilor, elevilor si tinerilor din judetul Braila 
spre practicarea sportului pentru menţinerea unei bune stări de sănătate.
Obiective:
   a) atragerea si încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cat mai mulţi 
copii, elevi si tineri din judetul Braila;
   b) sustinerea unor activitati fizice si sportive la nivelul scolilor, cu implicarea acestor institutii la toate 
nivelele si in toate localitatile judetului;
   c) implicarea şi stimularea altor categorii de cetăţeni ( profesori, functionari) in mod liber si voluntar 
pentru sustinerea logistica a acestui program.

3. La selectie poate participa orice structura sportiva/ ONG cu implicatii in domeniu
care indeplineste cumulativ, pentru a fi eligibila, urmatoarele criterii:

a) sa fie o structura sportiva/ONG recunoscuta în condiţiile legii;
    b) sa facă dovada afilierii la federaţia sportiva nationala de specialitate şi/sau la asociaţia 
pe ramura de sport judeteana, după caz;
    c) sa facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la 
organul fiscal competent;
    d)  sa nu aibă obligaţii  de plata exigibile  din anul  anterior  la  instituţia  publica căreia  îi 
solicita atribuirea unui contract de finanţare;
    e) sa nu aibă obligaţii de plata exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi 
contribuţiile către asigurările sociale de stat;



    f) sa nu se afle în litigiu cu instituţia publica căreia îi solicita atribuirea unui contract de 
finanţare;
    g) sa nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
    h) sa nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a 
regulamentelor proprii, precum şi a legii;
    i) sa participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
    j) sa nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori sa nu se afle deja în 
stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    k) sa depună cererea de finanţare completa în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;

l) sa depuna pana la termenul limita al selectiei de proiecte dosarul cu toate documentele 
solicitate.

Organizarea concursului pentru selectarea 
propunerilor de finantare (proiectelor)

4. Anuntarea  publica  a  concursului  se  face  cu  15-30  de  zile  inainte  de  data  limita  a 
depunerii proiectelor, prin: 
      a) cel putin doua publicatii locale, dar si prin alte fome de mass-media (radio, televiziune);
      b) Internet, pe website-ul propriu al Consiliului Judetean Braila: http:// www. portal-braila.ro;
      c) afisare la sediul Consiliului Judetean Braila.

5. Depunerea cererilor de finantare se va face pana la data de 20 martie 2007, ora 16,00,
la sediul Consiliului Judetean Braila (procedura in regim de urgenta prevazuta de art. 20 alin. 2 din 
Legea nr.  350/  2005  privind regimul finantarilor  nerambursabile din fonduri  publice alocate pentru 
activitati nonprofit de interes general).

Cererea de finantare precum si alte informatii importante referitoare la procedurile de 
finantare pot fi obtinute de pe site-ul Consiliului Judetean Braila: http: //www.portal-braila.ro sau direct 
de la sediul institutiei din Piata Independentei nr. 1.

6. Dosarele ce se vor depune trebuie sa cuprinda obligatoriu:
- Cererea de finantare completata in 2 exemplare ( conform Anexei 1);
- Declaratia de impartialitate ( conform Anexei 2);
- Declaratie pe proprie raspundere (conform Anexei 3);
 - copie de pe hotararea judecatoreasca de infiintare, definitiva si irevocabila;
 - copii dupa statut si actul constitutiv, precum si modificarile aduse acestora daca este 
cazul;
 -copie  dupa  situatia  financiara  (bilant)  pe  anul  anterior  inregistrata  la  organul  fiscal 
competent, cu exceptia structurilor sportive/ ONG  infiintate in anul in curs;
  - copie dupa CIS – Certificatul de Identitate Sportiva (daca e cazul);
-  un  raport  de  activitate  cu  date  relevante  pentru  sustinerea  cererii  de  finantare  (cu  
prezentarea activitatilor / proiectelor similare precedente, palmares, calificari, expertiza in 
domeniu a structurii sportive etc.).
Este  obligatorie  depunerea  tuturor  documentelor  sus-mentionate,  lipsa  acestora 

conducand la respingerea dosarelor.

7. Selectia propunerilor de finantare / proiectelor  si evaluarea lor se face de catre o 
comisie de selectie  si  evaluare stabilita  prin  dispozitia  Presedintelui  Consiliului  Judetean Braila  si 
compusa din specialisti in domeniu.

8. Criteriile care stau la baza evaluarii sunt urmatoarele:
- experienta structurii in organizarea si derularea proiectului;
- capacitatea structurii de a implementa proiectul;
- relevanta proiectului pentru scopul si obiectivele programelor de utilitate publica 



finantate de Consiliul Judetean Braila;
- experienta coordonatorului de proiect;
- calificarea si experienta personalului implicat in realizarea proiectului;
- definirea clara a scopului si obiectivelor proiectului;
- estimarea realista a bugetului si alocarea corecta a resurselor;
- planificarea realista a activitatilor;
- capacitatea de sustinere a cofinantarii;
- mediatizarea proiectului.

     9.   Pentru fiecare criteriu punctajul maxim este de 5 puncte si este dat de media 
punctajelor acordate de membrii comisiei, punctajul maxim fiind de 50 de puncte.

       Proiectele care obtin sub 28 de puncte sunt considerate neacceptate pentru a fi 
finantate.

  10. Afisarea si prezentarea publica a rezultatelor concursului se face in maximum 5 
zile lucratoare de la data desfasurarii concursului.

Finantarea si derularea proiectului

                     11. Proiectele / propunerile de finantare selectate in urma concursului vor face 
obiectul unor contracte de finantare care se vor incheia (pentru fiecare proiect in parte) intre Consiliul 
Judetean Braila si structura sportiva/ONG care a depus proiectul.

 12.  Atribuirea de contracte se va face in baza listei intocmite de Comisia de selectie si 
evaluare, in limita sumelor prevazute pe anul 2007, cu aceasta destinatie.

 13. Contributia Consiliului Judetean in realizarea proiectului este de maxim 90% din 
valoarea estimata si prezentata a proiectului.

 14. Alocarea sumelor de catre Consiliul Judetean Braila se va face in baza solicitarii 
fundamentate,  in  confomitate cu angajamentele asumate in  cererea si  contractul  de  finantare,  cu 
respectarea  obiectivelor,  activitatilor,  indicatorilor,  termenelor  limita  si  a  sumelor  aprobate  pentru 
proiect.

15. Consiliul Judetean Braila isi rezerva dreptul de a verifica modul de derulare al actiunii, 
promovarea  imaginii  finantatorului  sau  respectarea  angajamentelor  din  cererea  de  finantare  si 
contract.

16. Justificarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor aprobate spre finantare de catre 
Consiliul Judetean Braila se realizeaza in baza:
– Rapoartelor financiare trimestriale intocmite de structura sportiva care beneficiaza de finantare, 

insotite de copii de pe toate documentele contabile justificative;
– Mapa materialelor informative sau publicitare ale proiectului, copii dupa articolele aparute in presa, 

alte referinte sau ecouri ale desfasurarii proiectului sau efectelor sale, fotografii etc.

 Dispozitii finale

17. In conformitate cu precizarile art. 14, alin. (2) si (3) din Legea nr. 350/ 2005, Consiliul 
Judetean  Braila  va  repeta  procedura  de  selectie  de  proiecte  in  cazul  in  care  exista  un  singur 
participant, iar in situatia in care in urma repetarii procedurii exista numai un singur participant care a 
depus propunerea de proiect, Consiliul Judetean Braila are dreptul de a atribui contractul de finantare 
nerambursabila acestuia, in conditiile legii.



            ANEXA 1

Structura sportiva/ ONG ..................................
Nr. .............. din .......................

CERERE DE FINANTARE-CADRU

A. Date privind structura sportiva/ ONG
1. Denumirea structurii sportive/ ONG  
2. Adresa : 
3. Certificat de identitate sportiva nr. 
4. Cont nr.                    , deschis la 
5. Cod fiscal 
6. Alte date de identificare: Telefon     ;Fax       ; E-mail -      ; Web           .
7. Echipa  responsabila  de  derularea  proiectului  (numele  si  prenumele,  functia  in  cadrul 

structurii sportive, telefon)
       7.1. Coordonator: 

7.2. Responsabil financiar: 
7.3. Responsabil cu probleme tehnice: 
7.4. Alti membri, dupa caz 

B. Date privind proiectul
1. Denumirea proiectului: 
2. Scopul proiectului: 
3. Obiective specifice:
4. Activitati/ actiuni din cadrul proiectului:
5. Perioada de derulare/ actiune/ activitate:
6. Locul de desfasurare/ actiune/ activitate:
7. Participanti (numarul si structura) / actiune/ activitate
8. Costurile estimate ale proiectului ( se va detalia pe actiuni/ activitati, categorii de cheltuieli 
si surse de finantare), conform tabelului de mai jos:

-lei (RON) -

Nr. 
crt. 

Programul, proiectul, actiunea/ 
activitatea, categoriile de 

cheltuieli*

Valoarea totala din care:
suma 

solicitata 
din fonduri 

publice

venituri 
proprii ale 
structurii 

C.  Resurse  umane  şi  financiare  ale  structurii  sportive/ONG,  angrenate  în  realizarea 
acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului



    1. Resurse umane
    1.1. Număr de personal salariat – total 
    din care antrenori (pentru cluburile sportive) 
   1.2. Număr de secţii pe ramura de sport (pentru cluburile sportive) 
     1.3. Număr de sportivi legitimati pe secţii
  1.4.  Număr  de  cluburi  sportive  afiliate  la  asociaţia  pe  ramura  de  sport  judeteana/a 
municipiului Bucureşti 
    1.5. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramura de sport 
judeteana/a municipiului Bucureşti 
    2. Resurse financiare

2.1.Venituri proprii realizate în anul precedent – total
  din care:
- donatii, sponsorizari
- venituri din activitati economice (prestari de servicii, inchirieri, reclama, publicitate 
etc.)
- cotizatii, taxe, penalitati etc.
- alte venituri

2.2.Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent – total
din care:

              - donatii, sponsorizari
- venituri din activitati economice (prestari de servicii, inchirieri, reclama, publicitate 
etc.)
- cotizatii, taxe, penalitati etc.

              - alte venituri

* Categoriile de cheltuieli ce se pot finanta din fonduri publice pentru proiecte sunt cele prevazute in 
Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin H.G. nr. 
484/ 2003.



ANEXA 2

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE 

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice 
moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia 
în  care  executarea  obiectivă  şi  imparţială  a  funcţiilor  oricărei  persoane  implicate  în 
implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau 
orice alte interese comune cu o altă persoană. 

Subsemnatul _____________________, ca persoană fizică sau ca persoană cu 
drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, 
mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, 
aşa cum este acesta definit  mai  sus,  şi,  de asemenea,  mă oblig să informez autoritatea 
finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict. 

Numele şi prenumele: 

Funcţia: 

Semnătura şi ştampila: 



 ANEXA 3

                                   DECLARAŢIE

    Subsemnaţii  ______________, reprezentanţi legali ai structurii sportive ____________, 
declaram pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la 
falsul  în  declaraţii,  ca  structura  sportiva  pe  care  o  reprezentam  îndeplineşte  condiţiile 
prevăzute  de  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  pentru  Sport  nr.  130/2006  privind 
finanţarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat 
şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, respectiv:
   a) este structura sportiva recunoscuta în condiţiile legii;
   b) a publicat, în extras, raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul .......... în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .............; a înregistrat raportul de activitate în Registrul 
naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. ........;
   c) nu are obligaţii de plata exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare;
  d)nu  are  obligaţii  de  plata  exigibile  privind  impozitele  şi  taxele  către  stat,  precum  şi 
contribuţiile către asigurările sociale de stat;
    e) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice;
   f) nu se afla în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a 
regulamentelor proprii;
    g) se obliga sa participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a 
finanţării;
   h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se afla în stare de 
dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de 
la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;
   j)  nu a beneficiat/a  beneficiat  în  anul  fiscal  în  curs de finanţare nerambursabila  de la 
Consiliul Judetean Braila, în suma de .............. lei (RON).

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

    Reprezentanţi legali:

   

        (numele, prenumele, funcţia,
    semnatura şi ştampila structurii sportive)


