
 

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. 36: Pentru a depune o cerere de finanțare, structura noastră sportivă trebuie să 

fie recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică? Deci, doar structurile 

asociative care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică pot participa la programul de 

finanțare?  

Răspunsul nr. 36: Art. 2, lit. a.a. din Ghidul solicitantului aprobat prin H.C.L. Sector 3 nr. 

65/28.04.2021 definește solicitantul ca fiind “structură sportivă de drept privat fără scop 

patrimonial, deținătoare a certificatului de identitate sportivă ( club sportiv, asociație pe ramură 

sportivă), care depune o cerere de finanțare pentru un program sportiv;”.  

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului sunt enumerate la art. 20 ale aceluiași ghid, respectiv: 

a. să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii sau o instituţie/organizaţie 

îndreptăţită să solicite finanţarea pentru proiectele din cadrul programului sportiv 

de utilitate publică ” PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ”, în 

condiţiile legii;   

b. să facă, dacă este cazul, dovada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de 

sport judeţeană/a municipiului Bucureşti;   

c. să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent 

la organul fiscal competent;   

d. să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi 

solicită atribuirea unui contract de finanţare;   

e. să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi 

contribuţiile către asigurările sociale de stat;   
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f. să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de 

finanţare; 

g. să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;   

h. să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a 

regulamentelor proprii, precum şi a legii;   

i. să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; 

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 finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare; 

l.  să nu se afle în incapacitate de plată; 

m. să prezinte declarația de imparțialitate și pe proprie răspundere; 

n. să prezinte documentele din care rezultă capacitatea de lucru a solicitantului și 

capacitatea de implementare a proiectului propus referitoare la resursele materiale, 

financiare și personalul calificat pentru a derula proiectul atribuit. 

În concordanță cu dispozițiile art. 21 din Ghidul solicitantului aprobat prin H.C.L. Sector 3 nr. 

65/2021 “Este exclus din procedura pentru atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă 

pentru proiectele din cadrul programului sportive de utilitate publică  “PROMOVAREA 

SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ”, respectiv nu este eligibil, solicitantul care: 

- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat; 

- a încălcat  prevederile unui alt contract de finanțare încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului 

Bucureşti sau  se află într-o situație conflictuală sau litigioasă ce decurge din executarea 

unui alt contract  cu autoritatea finanțatoare; 

- furnizează informaţii false în documentele prezentate, care însoţesc cererea de finanţare; 

- a prezentat declaraţii inexacte sau false la o sesiune anterioară; 

- a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate 

printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea 

finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens.”. 

 

 

 


