
 

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 14: Obiectivul de evidenţiere a contribuţiei semnificative şi constante a 

sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului Sectorului 3 al 

Municipiului București se referă doar la nivel internațional sau și național? (art. 7, lit. a) 

Răspuns 14: Obiectivul se referă strict la posibilitatea de reprezentare la nivel 

internațional, dat fiind faptul că legiuitorul consideră că practicarea sportului de 

performanță are această finalitate. 

 

Întrebare 15: La punctul 3, din art. 55, punctajul maxim ce poate fi obținut este de 10 

puncte. Imi puteți spune dacă este o greseală de redactare cu privire la punctaj sau 

punctajul maxim se poate obține doar dacă proiectul se adresează ambelor categorii, 

seniori și copii și juniori? 

Răspuns 15: Conform grilei de evaluare publicate, punctajul maxim este alocat pentru 

proiecte care se adresează ambelor categorii de sportivi. 

 

Întrebare 16: La Anexa nr 2, la Cererea de finanțare, avem Responsabil cu probleme 

tehnice. Imi puteți spune ce sarcini/atribuții ar trebui să aibă această persoană? Totodată, 

aș dori să știu dacă această persoană, dar și responsabilul financiar trebuie să aibă o 

anumită calificare și care ar fi acelea? Și, îmi mai puteți spune dacă aceste 3 poziții  

trebuie să fie ocupate de câte o persoană sau o persoană poate îndeplini 2 sau chiar toate 
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cele 3 poziții? De exemplu, responsabilul financiar să fie și responsabil pe probleme 

tehnice. 

Răspuns 16: Organizarea unui club sportiv de performanță are la bază necesitățile reale 

ale clubului, programul de dezvoltare al acestuia, strategia de management pe termen 

scurt, mediu și lung. Astfel, fiecare club sportiv are libertatea de a se gestiona, de a se 

coordona, de a își fixa și îndeplini obiectivele fixate, dimesionându-și echipa în acest 

sens.  

În ceea ce privește responsabilul tehnic, vă sugerăm să verificați răspunsul oferit la 

întrebarea nr. 12. 

 

 

Întrebare 17:    La Anexa nr 2, la Resurse umane, în cazul unui club sportiv cu o singură 

secție, ce anume se scrie la număr sportivi legitimați pe secție? Iar la următoarele 2 

alineate cu număr de cluburi afiliate și număr de asociații este necesar să completam 

ceva? 

Răspuns 17: În cazul unui club sportiv cu o singură secție, se completează secțiunea cu 

numărul de sportivi legitimați pe secția respectivă.  

Dacă nu se pot furniza informații despre cluburi afiliate, atunci secțiunea respectivă nu 

se completează, acest lucru fiind valabil pentru toate situațiile în care se află respectivul 

club. 

 

 


