ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Anunțului de participare pentru acordarea finanțărilor din bugetul
propriu al județului Călărași pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a
educației fizice și sportului, pe anul 2019
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.05.2019,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcţiei Economice și Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe ,
înregistrat sub nr. 9080 din 21.05.2019;
- raportul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 62 din 24.04.2019 privind aprobarea
bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020 – 2022;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 83 din 29.05.2019 privind rectificarea
bugetului Județului Călărași pe anul 2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călăra și nr. 18/2019 pentru aprobarea
Procedurii privind acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul propriu al Județului Călăraşi,
pentru proiecte din cadrul programelor sportive de utilitate publică, în baza Legii nr. 69/2000 a
educaţiei fizice şi sportului;
- prevederile art. 181 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind
finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă Anunțul de participare pentru acordarea finanțărilor din bugetul propriu al
județului Călărași pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice
și sportului, cu modificările și completările ulterioare, anunț ce va fi publicat pe site-ul Consiliului
Județean Călărași și care va avea ca dată limită, pentru depunerea cererilor de finanțare,
01.07.2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Comisiile de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul
judeţului Călărași în anul 2019 vor fi constituite prin dispoziție de către Președintele Consiliului
Județean Călărași.
Art. 3. – Președintele, prin aparatul de specialitate al Consiliului Județean Călărași, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul Judeţului, prin Serviciul Juridic, va comunica prezenta celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Nr. 91
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.05.2019
Întocmit, redactat,
MANAGER PUBLIC,
Marius Eugen FULGA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Emil MUȘAT

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
Anexa
la Hotărârea nr. 91 din 29.05.2019
ANUNŢ DE PARTICIPARE
Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Judeţean
Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Călărași, judeţul Călărași, telefon 0242/311.301, fax
0242/331.609, e-mail: cjcalarasi@calarasi.ro
1. Autoritatea contractantă: Judeţul Călărași prin Consiliul Judeţean Călărași, cu sediul în
municipiul Călărași, str. 1 Decembrie, nr. 1, cod fiscal 4294030, tel. 0242/311.301, fax 0242/331.609,
e-mail: cjcalarasi@calarasi.ro, web:www.calarasi.ro.
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 69/2000 a
educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare.
3. Domeniul pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:
• Activităţi sportive:
- “Promovarea sportului de performanţă” reprezintă un program naţional de promovare a practicării
şi dezvoltării sportului de performanţă. Programul sportiv este un complex de acţiuni care au ca scop
comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv
secvenţial, sau un sezon competiţional, pentru o competiţie organizată pe o perioadă stabilită printr-un
regulament, înscris în calendarul Asociaţiei Judeţene/Municipale pe Ramură de Sport sau în calendarul
a Federaţiei Romane pe Ramură de Sport.
- „Sportul pentru toți” reprezintă un program naţional de promovare a practicării şi dezvoltării
sportului pentru toţi. Programul sportiv este un complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea
unor obiective cu caracter sportiv şi indicatori, pentru un eveniment sportiv secvenţial, pentru o
competiţie organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament al competiţiei, înscris în calendarul
Asociaţiei Judeţene/Municipale „Sportul Pentru Toţi” sau al Federaţiei Române „Sportul Pentru Toţi”.
-„Redescoperă Oina” reprezintă un program național care constă într-un complex de activități necesare
susținerii practicării și promovării jocului de oină, desfășurat prin intermediul Federației Române de
Oină.
- „România în mișcare” încurajează practicarea sportului în structuri sportive, deoarece acesta este
mediul care asigură siguranţa practicanţilor, precum şi furnizarea de servicii sportive care respectă
standardele de calitate în vederea formării şi pregătirii în ramura sportivă dorită. Beneficiarii
Programului sunt cetăţeni din toate categoriile sociale începând cu vârsta de 6 ani, în egală măsură
femei şi bărbaţi/fete şi băieţi, persoane cu oportunităţi reduse şi cu dizabilităţi. Programul "România în
mişcare" este format din trei subprograme, după cum urmează:
 "Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive", concurs de programe sportive la nivel
judeţean;
 "Calendar competiţional”, susţinerea şi dezvoltarea unui calendar competiţional şcolar adresat
elevilor din clasele V-VII1, la nivel judeţean;
 "Sport pentru sănătate", sistem competiţional pe probe atipice, neclasice, pe categorii de
vârstă, începând cu elevi din clasa I până la persoane cu vârsta de peste 50 de ani, cu finalizare
la nivel naţional.
ATENŢIE! Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare.
4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare:
Grantul disponibil pentru această licitaţie este de 4.250 mii lei.
Valorile finanţărilor care se acordă pentru un proiect sunt cuprinse între sumele de 50 mii lei şi
3500 mii lei, în funcţie de domeniul pentru care se aplică, conform ghidurilor solicitantului.
Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din valoarea totală a finanțării .
Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din
alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din din valoarea
totală a finanțării, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia
financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului.
Contribuţia în natură nu este eligibilă.

ATENŢIE! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât
contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai
ridicat.
5. Localizare
Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din judeţul Călărași.
6. Eligibilitatea aplicanţilor
(1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii, conform art. 181 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare:
• să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, sau o instituţic/organizaţic
îndreptăţită să solicite finanţarea, în condiţiile legii;
• să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe
ramură de sport judeţeană/a municipiului Călăraşi, după caz;
• să facă dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie anul precedent la
organul fiscal competent dacă cererea de finanţare se depune după data la care situaţiile financiare au
fost înregistrare;
• să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită
atribuirea unui contract de finanţare;
• să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi
contribuţiile către asigurările sociale de stat;
• să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de
finanţare;
• să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
• să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum şi a legii;
• să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
• să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare
de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
• să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.
Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare o
declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile de la punctele de mai sus.
7. Unde şi cum se depun cererile de finanţare
Documentaţia de solicitare a finanţării se va întocmi în limba română şi se va depune în două
exemplare (original şi copie), precum şi în format electronic la registratura Consiliului Județean
Călăraşi., în plic sigilat, la adresa - Consiliul Judeţean Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cod poştal
910019, Călărași.
Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate şi sigilate. Plicul trebuie să poarte numele complet
al solicitantului, adresa organizaţiei, titlul proiectului şi menţiunea (în limba română) "A nu se
deschide înainte de sesiunea de evaluare".
8. Termenul-limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 01.07.2019,
ora 16.30. Selecţia şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 02.07.2019-05.07.2019.
9. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Călărași, Direcţia
Dezvoltare Regională și Relații Externe, telefon 0242/311.301, int. 136 şi pe site-ul instituţiei
www.cjcalarasi.ro
Notă:
 Procedura privind acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul propriu al Județului
Călăraşi, pentru proiecte din cadrul programelor sportive de utilitate publică, în baza Legii nr.
69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, a fost publicată pe site-ul Consiliului Județean Călărași.
 Vor fi analizate doar proiectele depuse în termenul stabilit prin anunţul de participare şi
întocmite în conformitate cu documentaţia prevăzută în regulament şi care au ca beneficiari locuitorii
județului Călărași.
PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

