
 

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 –  

 

Referință: H.C.L. Sector 3 nr. 65/28.04.2021 

 

Întrebare 18:   În privința CV-urilor membrilor echipei care vor realiza implementarea 

proiectului, îmi puteți spune dacă agreați doar un anumit model de CV? 

Răspuns 18: Nu există un model agreat de c.v.; fiecare solicitant va depune 

documentele în formatul pe care îl consideră cel mai potrivit pentru susținerea 

propunerii sale de proiect. 

 

Întrebare 19: La punctul 2 de la pagina 29, la „Resurse Financiare”, veniturile estimate 

pentru anul în curs trebuie să cuprindă și posibila finanțare de la Primăria Sector 3 pentru 

acest proiect? 

Răspuns 19: Punctul 2 – Resurse financiare se referă la veniturile proprii ale clubului 

sportiv/structurii sportive, realizate pe anul anterior și estimate pentru anul financiar 

curent, fiind împărțite astfel: donații, sponsorizări/cotizații, taxe, penalități/ venituri din 

activități economice.  

Apreciem că finanțarea nerambursabilă posibil a fi obținută de la bugetul local nu poate 

fi inclusă în bugetul clubului sportiv/structurii sportive înainte de a fi obținută, aceasta 

reprezentând o modalitate de atragere de fonduri pentru susținerea bugetului estimat pe 

anul în curs. 
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Întrebare 20: Cheltuielile cu personalul angajat care implementează proiectul sunt 

considerate cheltuieli eligibile și dacă acestea sunt angajate în baza unui contract de 

muncă, nu doar a unui contract de activitate sportivă? 

Răspuns 20: Normele financiare care reglementează activitatea sportivă, aprobate prin 

H.G. 1447/2007, cu modificările și completările ulterioare, nu includ veniturile rezultate 

din contractele de muncă în categoria cheltuielilor eligibile pentru finanțare. 

 

Întrebare 21: La art. 9, alin 2) din Ghidul Solicitantului se menționează că „valoarea 

maximă a finanțării solicitate/proiect este de 300.000,00 lei”. De aici se înțelege că 

bugetul proiectului poate fi mai mare de 300.000 lei, dar nu se poate solicita decât 

300.000 lei. 

Răspuns 21: Proiectul clubului sportiv/structurii sportiv poate avea o valoare mai mare 

de 300.000 lei, doar autoritatea finanțatoare acordă maxim 300.000,00 lei/proiect, 

solicitantul având obligația de a asigura și de a justifica plata cheltuielilor aferente 

proiectului, integral. 

Important: procentul de 10% necesar pentru cofinanțare, este un procent minim. Clubul 

sportiv/structura sportivă poate asigura și un procent mai mare din finanțarea 

cheltuielilor. Așa cum am precizat într-o clarificare anterioară, dacă bugetul este de 

1.500.000,00 lei, iar solicitantul dovedește că poate asigura din surse proprii suma 

de 1.200.000,00 lei, atunci este evident că procentul de cofinanțare depășește 10% din 

valoarea finanțării solicitate, astfel încât nu mai este necesară constituirea unei alte 

cofinanțări, strict raportate la valoarea finanțării maxime (a se vedea solicitare/răspuns 

nr.5) 

 

Întrebare 22: O asociație poate depune un proiect al cărui buget să fie de 350.000 lei, 

să solicite 300.000 lei din fonduri nerambursabile și să vină cu un aport de 50.000lei? 

Răspuns 22: Ghidul Solicitantului nu restricționează valoarea maximă a unui proiect, 

ci doar valoarea maximă a finanțării. Astfel, o asociație poate solicita cel mult 300.000 

lei din valoarea proiectului, fiind direct responsabilă de asigurarea fondurilor conexe 

realizării proiectului, dar contribuția financiară nu poate fi mai mică decât 10% din 

valoarea finanțării. 



 

3 

 

Întrebare 23: Ce se întâmplă dacă se solicită o sumă mai mare decât cea prevazută în 

Ghid ca maxim posibilă pentru finanțare nerambursabilă? 

Răspuns 23:  În Ghidul Solicitantului se precizează că valoarea maximă care poate fi 

alocată/proiect este de 300.000,00 lei. Fiind o valoare maximă, în mod evident, chiar 

dacă se solicită o sumă mai mare, aceasta nu va fi alocată. 

 

Întrebare 24: La pagina 12, punctul n, se precizează că “solicitantul trebuie să prezinte 

documentele din care rezultă capacitatea de lucru și capacitatea de implementare a 

proiectului propus referitoare la resursele materiale, financiare și personalul calificat 

pentru a derula proiectul respectiv”.  Mai exact, ce documente ar trebui să prezentăm? 

La resurse financiare am înțeles că trebuie extrasul de cont? La resurse umane mai 

trebuie și altceva în afară de CV-uri? La resurse materiale ce anume ar trebui să aducem? 

Contract de închiriere a unei baze sportive? Dar cum procedăm dacă resursele materiale 

necesare proiectului au fost trecute la cheltuieli solicitate pentru decontare și ele încă nu 

există? 

Răspuns 24: Fiecare solicitant va depune toate documentele pe care le consideră 

necesare pentru susținerea propunerii sale de proiect; legiuitorul nu restricționează tipul 

de documente care susțin și demonstrează capacitatea de implementare a unui proiect.  

Resursele materiale necesare realizării proiectului nu sunt resursele materiale ale 

solicitantului, iar capacitatea de lucru și capacitatea de implementare a proiectului 

reprezintă condiții care trebuie probate independent de propunerea de proiect.  

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu orice solicitant poate fi beneficiar al fondurilor 

nerambursabile, ci doar acela care îndeplinește, cumulativ, toate cerințele din Ghidul 

solicitantului. Finanțările nerambursabile de la bugetul local reprezintă fonduri publice, 

a căror cheltuire se justifică în acord cu legislația aplicabilă fondurilor publice, fiind – 

în egală măsură – supuse controlului Curții de Conturi, așa cum este precizat în Ghidul 

solicitantului. 
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Întrebare 25: Având în vedere că Asociația pe care o reprezint nu este încă afiliată la 

Federația Națională, fiind afiliată doar la Asociația Județeană pe ramură de sport, 

raportul de activitate se poate obține și de aici? 

In cazul în care întâmpin greutăți în obținerea avizului de la DSTMB pe raportul de 

activitate pe anul 2020, mai este și o altă instituție a statului care poate oferi acest aviz? 

La răspunsul nr. 11 pe care l-ați oferit în clarificări ați menționat Registrul Persoanelor 

Juridice fără scop patrimonial, însă în Ghid nu am observat nimic în acest sens. 

Răspuns 25: Raportul de activitate al clubului sportiv/structurii sportive pe anul anterior 

este un document pe care îl întocmește clubul sportiv/structura sportivă în cauză; 

rapoartul de activitate nu se poate obține de la o structură conexă. 

Raportul de activitate al clubului sportiv/structurii sportive se vizează la federația 

sportivă de specialitate sau la Direcția pentru Sport a Municipiului București. 

În situația în care raportul nu a fost vizat de niciuna dintre instituțiile indicate anterior, 

până la data limită a depunerii propunerilor de proiecte, solicitantul va face – cel puțin 

– dovada depunerii raportului de activitate la una dintre instituțiile cu atribuții în acest 

sens (număr de înregistrare, dovada transmiterii documentului prin email, curier, poștă) 

Răspunsul la întrebarea nr. 11 face referire doar la cluburile sportive/structurile 

sportive de utilitate publică. 

 

 


