ANUNȚ CONCURS DE PROIECTE
pentru programe sportive organizate în anul 2020
1. Autoritatea contractantă: Municipiul Miercurea Ciuc, Piața Cetății, nr.1., 530110, Cod Fiscal:
4245747, tel.: 0266 315120, fax: 0266 371464, 0266 371165, e-mail: primaria@miercureaciuc.ro,
www.szereda.ro.
2. La procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pot participa:
structuri sportive de drept privat fără scop lucrativ – asociații și cluburi sportive, precum și asociații
de sport pe ramură județene constituite conform legii, care au sediul în municipiul Miercurea Ciuc
și își desfășoară activitatea în municipiul Miercurea Ciuc sau beneficiarii proiectului sunt
domiciliați în municipiul Miercurea Ciuc.
3. Reglementări legale:
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Ministerul Tineretului şi Sportului nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanţarea din
fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive;
- Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu respectarea prevederilor H.G. nr.
1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă cu modificările şi
completările ulterioare;
- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Pentru a participa la selecţia de oferte, solicitanţii trebuie să îndeplinească, cumulativ următoarele
condiţii:
a) să fie structuri sportive de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Miercurea
Ciuc şi anume:
i) asociaţii sportive societăţi civile particulare,
ii) cluburi sportive de drept privat,
b) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent;
c) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare, Municipiul Miercurea Ciuc;
d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
e) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
f) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
g) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum şi a legii;
h) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 20% din valoarea totală a finanţării;
i) 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;
j) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.

Autoritatea finanţatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare
pentru verificarea respectării condiţiilor mai sus menţionate.
Vor fi consideraţi neeligibili solicitanţii care se află în următoarele situaţii:

sunt în incapacitate de plată;

au plăţile /conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;

au încălcat prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice;

sunt vinovaţi de declaraţii false cu privire la situaţia financiar-patrimonială;

au restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;

sunt condamnaţi pentru abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare,
dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Nu îşi au sediul în municipiul Miercurea-Ciuc.
Arii tematice eligibile:
1. Programul „Promovarea sportului de performanţă” - susţinerea jocurilor sportive şi a
sporturilor pe echipe
pentru secţiile pe ramură de sport a structurilor sportive de seniori de drept privat, participante în
prima divizie/ligă a Campionatului naţional, Cupa României, precum şi la alte competiţii oficiale
internaţionale, pentru secţiile de seniori din eşalonul doi în cazul jocurilor sportive care au
campionate organizate pe două eşaloane, respectiv trei în cazul jocurilor sportive care au
campionate organizate pe mai mult de patru eşaloane, pentru secţiile pe ramură de sport a
structurilor sportive de juniori şi tineret dacă participă la întrecerile campionatului naţional de
seniori în primul sau în cel de-al doilea eşalon, pentru secţiile pe ramură de sport a structurilor
sportive de juniori şi tineret participante la întrecerile Campionatului naţional aferent vârstei, la
Campionatele Mondiale sau Europene, Cupe Mondiale, precum şi la alte competiţiile internaţionale
oficiale.
Suma alocată: 1.000.000 lei
Ramuri sportive eligibile: toate ramurile de sport pe echipe recunoscute de Comitetul Olimpic
şi Sportiv Român şi afiliate la federațiile sportive naționale legal constituite și recunoscute de
către M.T.S.
2. Programul „Promovarea sportului de performanţă” - susţinerea sporturilor individuale
pentru secţiile structurilor sportive de seniori, pe ramură de sport, participante în prima divizie a
Campionatului Naţional, Cupa României, Campionatele şi Cupele mondiale, Europene, Jocurile
Olimpice sau Paralimpice, precum şi la alte competiţii oficiale, pentru secţiile pe ramură de sport a
structurilor sportive de juniori şi tineret la categoria: U20, U18 şi U16 participante la întrecerile
Campionatului Naţional, Cupei României, inclusiv faza regională (zonală) sau şcolară de juniori, la
turnee finale şi competiţii internaţionale oficiale.
Suma alocată: 180.000 lei
Ramuri sportive eligibile: toate ramurile de sport individuale recunoscute de Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român şi afiliate la federațiile sportive naționale legal constituite și
recunoscute de către M.T.S.
3. Programul „Promovarea sportului de performanţă” - susţinerea organizării unor evenimente
sportive de nivel regional, naţional şi internaţional
Suma alocată: 100.000 lei
Ramuri sportive eligibile: toate ramurile de sport recunoscute de Comitetul Olimpic şi
Sportiv Român
4. Programul „Promovarea sportului de performanţă”- susținerea de alte acţiuni sportive - acţiuni

care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire
sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane,
seminare, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii,
cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de
cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea;
Suma alocată: 20.000 lei
Ramuri sportive eligibile: toate ramurile de sport recunoscute de Comitetul Olimpic şi
Sportiv Român
5. Programul „Sportul pentru toţi — competiţii şi evenimente sportive'' în vederea atragerii şi
educării cât mai multor cetăţeni, din toate categoriile sociale şi de vârstă, pentru practicarea mişcării
în aer liber, organizarea de acţiuni şi activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii
timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi şi susţinerea de competiţii şi alte
evenimente sportive de interes local, naţional şi internaţional.
Suma alocată: 200.000 lei
Durata programelor: până la data de 20 decembrie 2020.
Termenul limită de depunere a proiectelor: primul termen – 6 martie 2020, vineri, orele 10.00; al
doilea termen – se va publica ulterior, în limita sumelor rămase neutilizate.
Perioada selecției și evaluării proiectelor: 12–13 martie 2020
Afișarea rezultatelor: 16 martie 2020 pe site-ul www.szereda.ro
Conform ordonanţei 51/1998 solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de
respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei şi să le depună la sediul
autorităţii finanţatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa
acestora a rezultatului selecţiei.
Conform ordonanţei 51/1998 contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare
de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Modalităţile şi condiţiile de obţinerea finanţării:
- depunerea formularului completat şi a anexelor solicitate
- asigurarea aportului propriu de minimum 20%
Proiectul este neeligibil în cazul în care:

nu este complet sau nu sunt prezentate completările în termenul solicitat (2 zile);

proiectul nu corespunde obiectivelor enumerate mai sus;

proiectul nu este depus conform formularului solicitat sau nu sunt anexate documentele
solicitate;

dacă lipseşte de pe cererea de finanţare semnătura reprezentantului legal sau ştampila
organizaţiei;

dacă este depus după termen

beneficiarul are obligaţia să depună decontul în termen de cel mult 30 de zile de la
terminarea activităţilor.
Nu pot participa la concursul de proiecte organizaţiile care nu au onorat contracte de finanţare
anterioare.
Prin semnarea şi depunerea cererii de finanţare, participanţii acceptă toate condiţiile enumerate mai
sus.
Cererea de finanţare se va depune în plic închis, pe care se va menţiona denumirea legală a
organizaţiei solicitante.
Cererile de finanţare se vor depune personal sau prin poştă la următoarea adresă:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC
Miercurea-Ciuc 530110, Piaţa Cetăţii nr. 1,

Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret, cam. 145.
Formularele cererii de finanţare, informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de mai sus şi prin
nr. de tel.: 0266-315120/134, e-mail: galmaria@szereda.ro, www.szereda.ro.

