
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   1 
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Solicitări de clarificări și răspunsuri 

- selecție de proiecte cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 3 – 

 

Ref. la programului sportiv de utilitate publică "Promovarea sportului de performanță"- H.C.L. 

Sector 3 nr. 65/28.04.2021  

 

Întrebarea nr. 21: Ce este “Certificatul de integritate comportamentală pentru persoanele care 

interacționeaza direct, cu minori”, și, dacă este cazul, cine îl eliberează? Este necesar pentru 

antrenorii care lucrează cu copiii noștri? 

Răspunsul nr. 21: Potrivit art. 3 lit. a din Legea 118/2019 privind Registrul naţional 

automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor 

persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, certificat de 

integritate comportamentală reprezintă documentul eliberat persoanelor fizice, care atestă 

lipsa înscrierilor în Registru sau, după caz, datele înscrise în Registru cu privire la acestea.  

Aceeași lege prevede la art. 16 (1) faptul că “Persoana fizică poate obţine propriul certificat de 

integritate comportamentală în aceleaşi condiţii în care poate obţine, potrivit Legii nr. 290/2004, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propriul certificat de cazier judiciar.” 

Astfel, solicitarea pentru obținerea certificatului de integritate comportamentală se 

adresează Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative  de la locul de 

naștere. Pentru persoanele născute în afara României, care dețin și cetățenie română, 

cererea se adresează Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative  din cadrul 

Inspectoratului General al Poliției Române. 

În ceea ce privește obligativitatea obținerii acestui certificat, “Instituţiile din sistemul de 

învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei 

activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau 

alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea 
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psihologică a unei persoane au obligaţia de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi 

de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului 

de integritate comportamentală.” (art. 18 alin. 1 din legea nr. 118/2019) 

 

Întrebarea nr. 22: Ce este “Raportul de activitate pe anul anterior – vizat de Direcția de Sport 

și Tineret a Municipiului București sau federația sportivă de specialitate?” Suntem o structură 

sportivă privată. 

Răspunsul nr. 22: Raportul de activitate pe anul anterior este documentul elaborat de structura 

sportivă și care conține date relevante despre activitatea desfășurată de entitatea în cauză pe 

anul anterior anului în care structura sportivă solicită o finanțare din fonduri publice. Structurile 

sportive care desfășoară activități sportive de performanță au obligația de a viza acest raport la 

federația de specialitate sau, în situația în care pentru sportul respectiv nu există o federație 

constituită, de a viza raportul de activitate la Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului 

București. 

În situația în care structura sportivă este recunoascută ca fiind de utilitate publică, raportul de 

activitate și situația financiară se publică și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și 

în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. 

 

Întrebarea nr. 23: Ce înseamna “Număr de secții pe ramură de sport (pentru cluburile 

sportive)”. Noi trebuie să răspundem aici? 

Răspunsul nr. 23: Potrivit art. 1 lit. n din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor 

Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea nr. 884/2001, secţie pe 

ramura de sport reprezintă subunitate în cadrul unui club sportiv sau unei asociaţii sportive fără 

personalitate juridică.   

 

Întrebarea nr. 24: Ce înseamnă “Număr de cluburi sportive afiliate la asociația pe ramură de 

sport?”. Noi trebuie să răspundem? 

Răspunsul nr. 24: Potrivit dispozițiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 

„asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport sunt constituite din secţiile 

asociaţiilor şi cluburilor sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi 

recunoscute de acestea”.  
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Întrebarea nr. 25: Ce înseamnă ”Număr asociații fără personalitate juridică afiliate la asociația 

pe ramură de sport?”. Noi trebuie să răspundem? 

Răspunsul nr. 25: Potrivit dispozițiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 

“asociaţiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică. [...] Constituirea unei 

asociaţii sportive fără personalitate juridică dă dreptul acesteia [...] la afilierea la asociaţia 

judeţeană, pe ramura de sport corespunzătoare, în vederea participării la competiţiile sportive 

oficiale locale”. Se aplică răspunsul nr. 24. 

 

Întrebarea nr. 26: Ce înseamnă “a publicat Raportul de activitate și situația financiară în anul 

2021 în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr…”? 

Răspunsul nr. 26: Se aplică răspunsul nr. 22. 

 

Întrebarea nr. 27:  Ce înseamna “a înregistrat raportul de activitate în Registrul Național al 

persoanelor juridice fără scop patrimonial?” 

Răspunsul nr. 27: Se aplică răspunsul nr. 22. 

 

Întrebarea nr. 28:  În tabelul centralizator al activităților ați bifat rubricile: alocație de masă, 

cazare, transport și taxă participare la acțiuni sportive. Ce înseamnă această bifare – că doar 

acele cheltuieli sunt eligibile? 

Răspunsul nr. 28: Bifele din tabelul centralizator al activităților sunt cu titlu de exemplu. 

Cheltuielile eligibile sunt cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea 

nerambursabilă, în condițiile stabilite de Ghidul solicitantului aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 

65/2021 și de legislația în materie în vigoare. 

 

Întrebarea nr. 29:  Tot la tabelul centralizator al activităților, la final, ați scris “surse actuale 

de finanțare”. Adică, care sunt sursele de finanțare la momentul completării cererii, fără a lua 

în calcul eventuala finanțare ca urmare a prezentei cereri? 

Răspunsul nr. 29: Secţiunile se vor completa cu datele financiare totale aferente proiectului 

propus. 

La subsecţiunea „Sectorul 3 al Municipiului București__________ lei” se va indica valoarea 

sumei solicitate de la bugetul local pentru proiectul propus. 



 

4 

Contribuţia solicitantului se va completa la oricare dintre următoarele două subsecţiuni, ȋn 

funcţie de natura sursei de finanţare care constituie contribuţia proprie (donaţii, alte surse, 

inclusiv cele proprii sau atrase de la partenerii implicaţi ȋn proiect, după caz). 

 

 

Întrebarea nr. 30:  E adevărat că toate cheltuielile eligibile sunt cele cuprinse în normele la 

HG 1447/2007, actualizată sau dacă sunt altele puteți să le enumerați? 

Răspunsul nr. 30: Cheltuielile eligibile sunt cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru 

finanţarea nerambursabilă, în condițiile stabilite de Ghidul solicitantului aprobat prin H.C.L.S.3 

nr. 65/2021 și de legislația în materie în vigoare. 

 


