
R O M ÂN I A  
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL URZICENI 
 
 
PROGRAM DE FINANTARE A ACTIVITATILOR 
SPORTIVE DE UTILITATE PUBLICA 
DIN JUDETUL IALOMITA 
 
 
Concurs de proiecte 
 
 Schema de finantare a programelor sportive de utilitate publica este realizata în 
conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si a Ordinului nr. 130/2006 privind 
finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale 
asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, modificat prin Ordinul nr. 
236/2006.  
 
SECłIUNEA I 
INFORMAłII GENERALE 
I. Denumirea autorităŃii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI URZICENI 
Cod fiscal : 4364942 
Adresa : URZICENI, STRADA CALEA BUCURESTI, NR.104 
Număr de telefon, fax : 0243/254975– tel./fax  
Sursa de finantare: BUGETUL CONSILIULUI LOCAL URZICENI 
Suma alocata:  400.000 lei  
II. Obiectul: finanŃarea nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate 
publică „Promovarea sportului de performanŃă”, proiecte înaintate de către structuri sportive 
fără scop lucrativ din Judetul Ialomita, pentru anul 2007; 
 
OBIECTIV GENERAL:  
• Promovarea unui sistem concurential si transparent de acordare a finantarilor organizatiilor 
neguvernamentale sportive din judetul Ialomita.  
SCOPUL PROIECTULUI:  
• Sustinerea cluburilor sportive de drept privat si a asociatiilor pe ramura de sport judetene si locale 
pentru desfasurarea unor programe sportive de utilitate publica.  
I. "PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA”  
1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selectie, pregatire si 
competitie care sa asigure autodepasirea continua, realizarea de recorduri nationale si 
internationale, precum si obtinerea victoriei.  
2. Obiective specifice pentru:  
a) evidentierea contributiei semnificative si constante a sportului de performanta la reprezentarea si 
sporirea prestigiului României pe plan intern si international;  
b) sustinerea disciplinelor si a probelor sportive, în functie de traditia si de  
gradul de dezvoltare a fiecareia la nivel national si international;  



c) sustinerea activitatii de performanta la nivelul copiilor si juniorilor;  
d) perfectionarea sistemelor de selectie, pregatire si competitionale pentru fiecare ramura de sport;  
e) sustinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în functie de valoarea, traditia si gradul de 
dezvoltare a fiecaruia la nivel national si international;  
 
SECłIUNEA II 
I. CERINłE MINIME DE CALIFICARE 
Criteriile şi condiŃiile de acces la fondurile publice pentru finanŃarea cluburilor sportive de drept 
privat din Judetul Ialomita, în baza prevederilor Ordinului nr. 130/28.03.2006 privind finanŃarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale 
asociaŃiilor pe ramură de sport judeŃene şi ale municipiului Bucureşti: 
a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiŃiile legii; 
b) să facă dovada afilierii la federaŃia sportivă naŃională de specialitate şi/sau la asociaŃia pe ramură 
de sport judeŃeană/a municipiului Bucureşti, după caz; 
c) să facă dovada depunerii situaŃiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul 
fiscal competent; 
d) să nu aibă obligaŃii de plată exigibile din anul anterior la instituŃia publică căreia îi solicită 
atribuirea unui contract de finanŃare; 
e) să nu aibă obligaŃii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi 
contribuŃiile către asigurările sociale de stat; 
f) să nu se afle în litigiu cu instituŃia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanŃare; 
g) să nu furnizeze informaŃii false în documentele care însoŃesc cererea de finanŃare; 
h) să nu se afle în situaŃia de nerespectare a dispoziŃiilor statuare, a actelor constitutive, a 
regulamentelor proprii, precum şi a legii; 
i) să participe cu o contribuŃie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanŃării; 
j) 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; 
k) să depună cererea de finanŃare completă în termenul stabilit de autoritatea finanŃatoare; 
II. TERMENII DE REFERINłĂ 
1. Se acordă finanŃare nerambursabilă pentru activităŃi desfăşurate de către structuri sportive de 
drept privat din judetul Ialomita care corespund scopului programului de utilitate publică 
„Promovarea sportului de performanŃă”, în cadrul anului  2007; 
2. Criteriul de evaluare al rezultatelor proiectului va fi atingerea obiectivului de performanŃă asumat 
prin contractul de finanŃare încheiat între Primăria Municipiului Urziceni şi structura sportiva de 
drept privat care a câştigat selecŃia de proiecte organizată; 
Activitati eligibile  
a) organizarea si participarea la competitii sportive (taxe participare, transport participanti, cazare, 
alimentatie efort, medicamente)  
b) organizarea si participarea la jocuri de verificare/pregatire si stagii de  
pregatire centralizata (cantonamente);  
c) achizitii echipamente si materiale sportive (exclus dotari sali/baze sportive)  
d) activitati social-culturale (evenimente comunitare, demonstratii sportive)  
C. Cheltuieli (costuri) eligibile  
Categoriile de cheltuieli ce se pot finanta din fonduri publice pentru proiecte  
sunt cele prevazute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare  
în activitatea sportiva, aprobate prin HG nr. 484/2003.  



 
CRITERII SPECIFICE DE EVALUARE A PROIECTELOR STRUCTURILOR 
SPORTIVE, 
- Anexa 1 – 

CRITERII SPECIFICE DE EVALUARE A PROIECTELOR STRUCTURILOR 
SPORTIVE, 
Pentru Programul sportiv de utilitate publică 
PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANłĂ 
I. Rezultate obŃinute la competiŃii naŃionale; 
II. Rezultate obŃinute la competiŃii internaŃionale; 
III. ImportanŃa proiectelor la sporturile neolimpice; 
IV. ImportanŃa proiectelor la sporturile olimpice; 
V. Capacitatea structurii sportive; 
GRILA DE EVALUARE 
CRITERIUL Punctaj 
maxim 
1. COMPETIłIA INTERNĂ 70 
Campionat naŃional – seniori, locurile ……………….. 30 
Campionat naŃional – juniori, locurile ………………... 5 
Cupa României – seniori, locurile ……………………...30 
Cupa României – juniori, locurile …………………….. 5 
2. IMPORTANłA PROIECTELOR la sporturile neolimpice 15 
3. CAPACITATEA STRUCTURII SPORTIVE 15 
ExperienŃa structurii sportive în derularea proiectului 3 
Capacitatea structurii sportive de a implementa proiectul 3 
Calificările şi experienŃa personalului implicat în realizarea proiectului 3 
Valoarea contribuŃiei proprii 3 
Estimarea realistă a bugetului proiectului în concordanŃă cu activităŃile planificate 3 
Total maxim 100 
NOTĂ: 
Fiecare membru al comisiei de evaluare acordă un punctaj pentru proiectul care se evaluează, în 
conformitate criteriile specifice menŃionate în tabelele de mai sus. Punctajul final al unui proiect va 
fi constituit din media aritmetică a punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei de 
evaluare. 
Atribuirea contractelor de finanŃare se va face în ordinea punctajului total obŃinut de către fiecare 
solicitant şi în limita bugetului alocat în vederea derulării Programului anual de acordare de 
finanŃări nerambursabile, pentru Programul „Promovarea sportului de performanŃă”. 
 
III. ÎNDEPLINIREA FORMALITĂłILOR 
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte de către structurile de drept privat din judet 
este 15.06.2007, ora 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Urziceni, strada Calea Bucuresti, nr. 
104; Data la care se desfăşoară selecŃia de proiecte , verificarea eligibilităŃii, înregistrării, a 
îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară şi evaluarea propunerilor de 
proiecte este 18.06.2007 ora 10.00, la sediul autorităŃii contractante; 
DURATA PROIECTULUI: maxim 1 an  
ORGANIZAREA SELECTIEI DE PROIECTE:  



Anuntul cu privire la lansarea shemei de finantare pentru programe sportive de utilitate publica se 
va face în presa locala si pe site-ul finantatorului www.primariaurziceni.ro, conform Legii 
350/2005.  
Proiectele se depun la sediul Consiliului Local Urziceni pana in data de 15.06.2007 ora 15,00.  
 
OPIS DE DOCUMENTE IMPORTANTE PENTRU SOLICITANT  
Anexa 1. Cerere de finantare - cadru (se completeaza de catre solicitant)  
Anexa 2. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului  
Anexa 3. Declaratie de impartialitate  
Anexa 4. Contract cadru (se semneaza de catre partile contractuale : Consiliul  
Local Urziceni ca autoritate finantatoare si beneficiarul proiectului) 
Anexa A la Contractul cadru – Actiuni/activitati din cadrul proiectului  
Anexa B la Contractul cadru – Bugetul actiunii/activitatii  
Anexa C la Contractul cadru – Scop, obiective, indicatori de evaluare 
 
IV. ELABORAREA ŞI PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ŞI 
FINANCIARE 
ANEXA 1  
 
Structura sportiva ........................... 
Nr. ............ din ......................... 
 
 
CERERE DE FINANTARE-CADRU  
 
A. Date privind structura sportiva  
1. Denumirea structurii sportive .......................................... 
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 în 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 ................................................................. 
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. | Programul, proiectul, |Valoarea| din care | 
|crt. | actiunea/activitatea,       |totala | 
 
 
| | categoriile de cheltuieli*) | | 
suma                                         |venituri | 
solicitata                                   |proprii | 
din                                             |ale | 
fonduri                                      |structurii| 
publice                                      |sportive | 
 
 
| 1.| I. Programul .......................... | 
| | total ............................ | 
 
 
| | 1. Proiectul .......................... | 
| | 1.1. Actiunea/activitatea ............. | 
| | total ............................ | 
| | din care: ............................. | 
| | (se detaliaza pe categorii de cheltuieli)| 
| | 1.2. Actiunea/activitatea ............. | 
| | total ................................. | 
| | din care: ............................. | 
|____|__________________________________________|________| 
 
 
*) Categoriile de cheltuieli ce se pot finanta din fonduri publice pentru proiecte sunt cele prevazute 
în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin 
Hotarârea Guvernului nr. 484/2003.  
 
C. Resurse umane si financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea  
actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului  
1. Resurse umane  
1.1. Numar de personal salariat - total .................................., 
din care antrenori (pentru cluburile sportive) ............................ 
1.2. Numar de sectii pe ramura de sport (pentru cluburile sportive) ....... 
1.3. Numar de sportivi legitimati pe sectii ............................... 
1.4. Numar de cluburi sportive afiliate la asociatia pe ramura de sport  
 



judeteana/a municipiului Bucuresti ............................................  
1.5. Numar de asociatii fara personalitate juridica afiliate la asociatia pe  
ramura de sport judeteana/a municipiului Bucuresti ............................  
2. Resurse financiare  
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total ................. lei (RON),  
din care:  
- donatii, sponsorizari ......................................... lei (RON) 
- venituri din activitati economice (închirieri, prestari de servicii, reclama,  
publicitate etc.) .......................................... lei (RON)  
- cotizatii, taxe, penalitati etc. .............................. lei (RON) 
- alte venituri ................................................. lei (RON) 
2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ........ lei (RON),  
din care:  
- donatii, sponsorizari ......................................... lei (RON) 
- venituri din activitati economice (prestari de servicii, închirieri, reclama,  
publicitate etc.) .......................................... lei (RON)  
- cotizatii, taxe, penalitati etc. .............................. lei (RON) 
- alte venituri ................................................. lei (RON) 
D. La prezenta cerere de finantare se anexeaza în mod obligatoriu urmatoarele  
documente:  
1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru sustinerea cererii de  
finantare;  
2. declaratia de impartialitate, în conformitate cu anexa 3 la Legea nr. 350/2005;  
3. declaratie conform Anexei 2.  
 
 
 ANEXA 2 
 
 DECLARATIE  
 
Subsemnatii .............................................................., reprezentanti legali ai structurii sportive 
.................................., declaram pe propria raspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul 
penal cu privire la falsul în declaratii, ca structura sportiva pe care o reprezentam îndeplineste 
conditiile prevazute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind 
finantarea nerambursabila 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 în conditiile legii;  
b) a publicat, în extras, raportul de activitate si situatia financiara pe anul ....... în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, nr. ............; a înregistrat raportul de activitate în Registrul national al 
persoanelor juridice fara scop patrimonial sub nr. ........;  
c) nu are obligatii de plata exigibile si nu este în litigiu cu institutia finantatoare;  
d) nu are obligatii de plata exigibile privind impozitele si taxele catre stat, precum si contributiile 
catre asigurarile sociale de stat;  
e) informatiile furnizate institutiei finantatoare în vederea obtinerii finantarii  
sunt veridice;  



f) nu se afla în situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive si a 
regulamentelor proprii;  
g) se obliga sa participe cu o contributie financiara de minimum 10% din valoarea totala a 
finantarii;  
h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare si nu se afla în stare de dizolvare ori 
de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  
i) nu beneficiaza de un alt contract de finantare din fonduri publice pentru acelasi proiect de la 
aceeasi autoritate finantatoare în cursul anului fiscal curent;  
j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finantare nerambursabila de la institutia 
......................................, în suma de .......................... lei  
 
Data ............... 
 Reprezentanti legali: .......................................... 
 
 
 (numele, prenumele, functia, 
 
 semnatura si stampila structurii sportive) 
 
ANEXA 3  
 
DECLARATIA DE IMPARTIALITATE 
 
 
Reprezinta conflict de interese orice situatie care îl împiedica pe beneficiar în orice moment sa 
actioneze în conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si situatia în care 
executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane implicate în implementarea 
proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese 
comune cu o alta persoana.  
Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizatiei solicitante 
în ceea ce priveste implementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile preventive necesare 
pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma 
oblig sa informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un 
asemenea conflict.  
 
Numele si prenumele: 
 
 Functia: 
 
 Semnatura si stampila: ________________  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ANEXA 4. 
 
CONTRACT-CADRU 
 
privind finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul programului Promovarea sportului de 
performanta 
în anul 2007 
 
 
 CAP. 1 
 
Partile  
 
Institutia finantatoare ........................................, cu sediul în .........................,str. .................. nr. ..., 
judetul/sectorul ................., codul fiscal ................, cont......................., deschis la ................., 
reprezentata prin ............................... si......................., denumita în continuare institutia 
finantatoare, si 
structura sportiva ...................................................., cu sediul în localitatea......................, str. 
................... nr. ..., judetul/sectorul ............., telefon ...........,cont ...................., deschis la ............., 
Certificat de identitate sportiva nr..............., reprezentata prin ..................... si 
..................................., denumita în continuare structura sportiva, în baza dispozitiilor Legii nr. 
350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati 
nonprofit de interes general, ale Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Hotarârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de 
punere în aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si ale Ordinului 
presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din 
fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport 
judetene si ale municipiului Bucuresti,au convenit încheierea prezentului contract. 
 
 CAP. 2  
 
Obiectul si valoarea contractului 
 
 ART. 1  
 
Obiectul prezentului contract îl constituie finantarea proiectului, respectiv a actiunilor/activitatilor 
din cadrul programului sportiv Promovarea sportului de performanta, prevazut în anexa A. 
 
 ART. 2  
 Institutia finantatoare repartizeaza structurii sportive suma de .......... lei pentru finantarea 
actiunilor/activitatilor prevazute la art. 1. 



 
 CAP. 3 
 
 Durata contractului 
 
 ART. 3  
Prezentul contract intra în vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pâna la data de 
31.12.2007 .  
 
CAP. 4 
 
 Drepturile si obligatiile partilor 
 
 ART. 4 
 
 Structura sportiva are urmatoarele drepturi si obligatii:  
 
a) sa utilizeze suma prevazuta la art. 2 exclusiv pentru finantarea cheltuielilor aferente 
actiunilor/activitatilor prevazute în anexa A, potrivit destinatiei stabilite prin contract în anexa B si 
în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;  
b) sa realizeze actiunile/activitatile prevazute la art. 1, obiectivele si indicatorii prevazuti în anexa 
C;  
c) sa promoveze denumirea institutiei finantatoare în cadrul actiunilor/activitatilor finantate prin 
modalitatile convenite între parti;  
d) sa permita persoanelor delegate de institutia finantatoare sa efectueze controlul privind modul de 
utilizare a fondurilor prevazute la art. 2;  
e) sa contribuie cu minimum 10% din valoarea totala de finantare a programului;  
f) sa întocmeasca si sa transmita institutiei finantatoare, în termen de ...... zile  
calendaristice de la data încheierii actiunilor/activitatilor, urmatoarele documente:  
-raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, dupa caz, si a indicatorilor prevazuti în contract; 
 - raport financiar însotit de documentele justificative de cheltuieli;  
g) sa restituie, în situatia nerespectarii dispozitiilor legale si a prevederilor prezentului contract, în 
termen de 15 zile de la data comunicarii somatiei de plata din partea organului de control, sumele 
primite, precum si penalitatile aferente acestora, calculate potrivit dispozitiilor legale în vigoare;  
h) sa respecte prevederile actului constitutiv si ale statutului propriu, precum si statutul si 
regulamentele federatiei sportive nationale la care este afiliata;  
i) sa promoveze spiritul de fair-play, sa întreprinda masurile necesare pentru prevenirea si 
combaterea violentei si dopajului în cadrul actiunilor finantate potrivit prezentului contract.  
 
ART. 5  
Institutia finantatoare are urmatoarele drepturi si obligatii:  
a) sa supravegheze si sa controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum si modul de 
respectare a dispozitiilor legale;  
b) sa plateasca suma prevazuta la art. 2, astfel:  
-în avans, ......................, din valoarea contractului/actiunii/activitatii, dupa caz;  
-în termen de ........ zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevazute la art. 4 lit. f);  



c) în cazul în care structura sportiva nu respecta prevederile prezentului contract, institutia 
finantatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum si sistarea virarii sau 
diminuarea sumei repartizate, dupa caz.  
 
CAP. 5 
 
 
 Raspunderea contractuala 
 
 ART. 6  
 
(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, partea în culpa raspunde în conditiile prezentului contract si ale dispozitiilor legale în 
vigoare.  
(2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevazute la 
art. 4 lit. f), institutiile finantatoare au dreptul sa perceapa penalitati de întârziere de ......% pentru 
fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorata, dupa caz.  
ART. 7  
Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, în conditiile legii. 
 
 CAP. 6 
 
 Litigii 
 
 ART. 8  
 
Divergentele care pot aparea între parti pe parcursul derularii prezentuluicontract vor face obiectul 
unei concilieri pe cale amiabila. În situatia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemultumita se 
poate adresa instantei de judecata competente, în conditiile legii.  
 
CAP. 7  
 ART. 9  
 
Regimul de gestionare a sumelor repartizate de institutia finantatoare si controlul financiar se 
realizeaza în conditiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor efectuate de 
structura sportiva în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finantele publice. 
 
 
 ART. 10  
Prevederile prezentului contract au putere deplina pentru parti si se constituie în norme cu caracter 
tehnic, financiar si administrativ.  
ART. 11  
Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul partilor numai pentru actiuni viitoare 
si se consemneaza într-un act aditional.  
ART. 12  
Anexele A, B, C fac parte integranta din prezentul contract.  



ART. 13  
 
Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care doua exemplare pentru institutia 
finantatoare si un exemplar pentru structura sportiva. 
 
 Institutia finantatoare                                                              Structura sportiva  
.............................                                                                       ..........................  
Conducatorul institutiei,                                                           (reprezentanti legali)  
.............................                                                                       ..........................  
Compartimentul financiar-contabil                                           .............................  
Compartimentul de specialitate                                                  .............................  
Compartimentul juridic                                                             ............................. 
 
 
ANEXA A 
la contractul-cadru 
 
Structura sportivă 
.................. 
AcŃiunile/activităŃile din cadrul proiectului 
................................................, 
programul ................................... 
................................................. 
Nr.c
rt 

Denumirea 
activitatii 

Locul de 
desfasur. 

Perioada 
actiunii 

Nr. 
participanti 

Costul 
actiunii 

Alte 
mentiuni 

       
 
ReprezentanŃi legali: 
.......................................... 
(numele, prenumele, funcŃia, 
semnătura şi ştampila structurii sportive) 
ANEXA B 
la contractul-cadru 
 
Structura sportivă ................... 
Bugetul acŃiunii/activităŃii din cadrul 
 proiectului..........................., 
 programul.............................. 
Nr crt Actiunea/ activ/ categorii de cheltuieli Valoare totala         Din care 

Din fonduri publice 
 
Din veniturile proprii 
ale structurii sportive 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actiunea/ activitatea 
…………………………………………
………………………. 
Total …………………………, d.c.: 
a)………………………………………
…………………….. 
b)………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

   



 
 
 
 
 
 
2. 

……………………………………… 
a), b), ………= categorii de cheltuieli; 
de exemplu:cazare: 10 pers.x 50 lei x 5 
zile 
alocatie de masa: 10 pers. X 30 lei x 6 
zile 
Actiunea/ activitatea ………. 
…………………………………………
………………………. 
Total …………………………., d.c.: 
a)………………………………………
…………………… 
b)………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………. 

 T O T A L:    

 
ReprezentanŃi legali: 
......................................... 
(numele, prenumele, funcŃia, 
semnătura şi ştampila structurii sportive) 
 
 
ANEXA C 
la contractul-cadru 
Structura sportivă ................... 
Scopul, obiectivele şi indicatorii 
de evaluare 
         ai proiectului..........................., 
         din cadrul programului.................... 
A. Scopul: 
................................................. 
......................... 
B. Obiective: - obiectivul general: 
...................................... 
................................................. 
              - obiective specifice: 
..................................... 
................................................. 
......................... 
C. Indicatori 
C1. Indicatori de eficienŃă (denumire, unitate de măsură): 
a) 
................................................. 
....................... 
b) 
................................................. 
................................................. 
C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de 



măsură): 
a) 
................................................. 
....................... 
b) 
................................................. 
................................................. 
C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate 
de măsură): 
a) 
................................................. 
....................... 
b) 
................................................. 
................................................. 
ReprezentanŃi legali: 
.......................................... 
(numele, prenumele, funcŃia, 
semnătura şi ştampila structurii sportive) 
--------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


