
 

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 

Nr. 125771/01.07.2021 

 

Solicitări de clarificări și răspunsuri 

-selecție de proiecte cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local - 

 

Referință H.C. L.  Sector 3 nr. 65 din 28.04.2021 

Întrebare 6: La pagina 3, punctul q) la ce se referă „personal auxiliar și alte persoane 

care contribuie la (….) de utilitate publică?” 

Răspuns 6:  Punctul q, din capitolul 1.2. Scop și definiții, definește contractul de 

activitate sportivă, mai precis explică faptul că un club sportiv poate încheia contracte 

de activitate sportivă (CAS) cu persoane fizice care au atribuții clare în ceea ce privește 

implementarea unui program sportiv de utilitate publică ( de exemplu, dar fără a se limita 

la antrenori, preparatori fizici, medici, asistenţi medicali, statisticieni, kinetoterapeuţi, 

maseuri, cameramani, directori tehnici, alte persoane participante la procesul de 

pregătire şi participare la competiţii, care au dobândit statutul de PIF (persoană fizică 

independentă), în condiţiile legislaţiei în vigoare) 

 

Întrebare 7:  La pagina 12, punctul n) la ce se referă „capacitatea de lucru a 

solicitantului, capacitatea de implementare a proiectului propus (………) proiectul 

atribuit?” 

Răspuns 7:  Solicitantul de finanțare nerambursabilă trebuie să îndeplinească anumite 

condiții pentru a putea beneficia de o finanțare nerambursabilă de la bugetul local. 

Astfel, solicitantul trebuie să dețină și să facă dovada existenței resurselor materiale (ex: 

echipament sportiv, materiale sportive, sală pentru antrenament etc.), umane (resurse 

umane implicate în gestionarea activității sportive, resurse umane care asigură 

managementul clubului sportiv) și financiare (cel puțin 10% din valoarea proiectului 



 

2 

pentru îndeplinirea contractului de finanțare, dacă i se atribuie un asemenea contract în 

urma unei selecții de proiecte)  

 

Întrebare 8:  Dacă nu au fost competiții din cauza pandemiei și clubul a fost afiliat la 

federația de specialitate în luna septembrie 2020, se mai depune raportul de activitate pe 

anul anterior? 

Răspuns 8: Raportul de activitate pe anul anterior este parte integrantă din dosarul de 

finanțare; chiar dacă nu este un document care să condiționeze eligibilitatea 

solicitantului, clubul sportiv are obligația de a depune acest raport, în condițiile 

menționate în Ghidul Solicitantului. Raportul de activitate al unui club sportiv nu este 

limitat doar la acțiunile competitționale. 

 

Întrebare 9:  Declarația de la la pagina 33, punctul b) la ce se referă? 

Răspuns 9:  În Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se publică raportul de 

activitate, precum şi extrasul situaţiilor financiare anuale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi 

federaţiilor recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică. 

  

Întrebare 10: În condițiile în care un club sportiv nu a avut activitate din cauza 

pandemiei, mai are rost să merg la Monitorul Oficial să obțin hârtie? 

Răspuns 10: Nu s-a putut identifica sensul întrebării; nu se poate oferi răspuns 

 

Întrebare 11: De ce trebuie înregistrat raportul de activitate în registrul persoanelor 

juridice fără scop matrimonial cu număr de înregistrare?  

 Răspuns 11:  Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile  recunoscute, potrivit legii, ca fiind 

de utilitate publică, au obligația legală de a înregistra raportul de activitate în Registrul 

Național al Persoanelor Juridice fără scop patrimonial; orice fel de de document emis de 

o persoană juridică de drept privat sau public, utilizat în relația cu alte persoane fizice 
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sau juridice, de drept public și/sau privat se înregistrează, numărul de înregistrare fiind 

dovada primirii documentului respectiv. 

 

Referință H.C. L.  Sector 3 nr. 64 din 30.03.2020 

 

Întrebare 12: Ce înseamnă responsabil cu probleme tehnice? (pagina 42) 

Răspuns 12: Responsabilul cu probleme tehnice al unui club sportiv este persoana care 

îndeplinește cel puțin atribuții legate de administrarea şi coordonarea activităţilor 

personalului auxiliar al clubului sportiv, în vederea rezolvării tuturor problemelor de 

ordin administrativ, care menține legătura și relația cu colaboratorii interni și partenerii 

externi. 

 

Întrebare 13: Vă rog să ne comunicați dacă în cadrul unui proiect se pot organiza 

evenimente deschise publicului larg și care sunt condițiile de desfășurare a acestora 

având în vedere pandemia Covid19. Sunt interzise anumite activități? 

Răspuns 13: În cadrul unui proiect se pot organiza evenimente cu participarea 

publicului, în condițiile reglementate de legislația în vigoare la momentul organizării; 

în momentul de față, sunt incidente prevederile Ordinului 3245/1805/2020 al 

Ministrului Culturii și Ministrului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare. 

Dat fiind faptul că pe teritoriul României nu a fost încetată starea de alertă, recomandăm 

ca evenimentele să aibă drept scop atragerea unui grup țintă bine definit, astfel încât să 

se evite aglomerările și să se poată păstra distanța socială de cel puțin 1 m între 

persoanele participante. 

 


