
 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

aduce la cunoștință publică 

 

Hotărârea nr. 165/2017 pentru aprobarea regulamentului privind condițiile, 

criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor 

Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

care poate fi studiată pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, 

respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna,  

camera 12. 

 

*** 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE 

privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor 

sportive, în baza prevederilor legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, 

cu modificările și completările ulterioare conform Regulamentului aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 165/2017 

 

Consiliul Judeţean Covasna anunţă concurs de proiecte în baza regulamentului 

privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în 

baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, după cum urmează: 

 

a) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public 

înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale.  

b) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat 

înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane 

juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate 

sportivă. 

c) finanţarea programelor sportive organizate în raza unităţii administrativ-

teritoriale de către asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, afiliate la 

federaţiile sportive corespondente.  

d) finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-

teritoriale de către federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru 

sport şi tineret,  ori inspectoratele şcolare judeţene.  

e) finanţarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi 

Sportiv Român pentru înalta performanţă sportivă.  

f) premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la 

competiţiile sportive interne şi internaţionale oficiale.  

Solicitanţii trebuie să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, 

constituită ca structură nonprofit, participantă la competiţiile sportive județene, 

regionale, naţionale şi internaţionale, organizate în conformitate cu statutul şi 

regulamentele federaţiilor / ligilor sportive naţionale pe ramură de sport. 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna acordă finanţări pentru 

organizarea și/sau participarea la competiții și evenimente sportive de anvergură, 

cu caracter județean, regional, național, euroregional şi internaţional, care prezintă 

importanță pentru județul Covasna, în limita creditelor bugetare alocate cu această 

destinaţie.  Beneficiarul finanțării trebuie să contribuie cu minimum 10% din 

valoarea totală a programului/proiectului. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La elaborarea documentaţiilor şi la derularea finanţării se vor avea în vedere 

normele financiare pentru realizarea activității sportive ale structurilor 

sportive/asociațiilor și fundațiilor/organizațiilor finanțate de la bugetul județean, în 

baza Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 165/2017. 

 

Accesul la fonduri publice în vederea acordării finanțărilor de către 

Consiliul Județean Covasna se face în mod continuu pe perioada unui an 

calendaristic, până la epuizarea sumelor aprobate în buget cu această 

destinație.   

 

Dosarele de finanțare pot fi depuse în scris, precum și în format electronic la 

registratura Consiliului Judeţean Covasna.  

 

Cheltuielile eligibile sunt cele stabilite în normele financiare. 

Raportare: pe parcursul derulării contractului, beneficiarii au obligaţia să 

prezinte structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna 

următoarele raportări:  

- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe 

intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare;  

- raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii 

semestriale/ anuale, dar nu mai târziu, decât termenul de valabilitate a 

contractului, şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul 

întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia consiliului 

județean. Rapoartele vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 2 şi vor fi depuse 

atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, fiind însoţite de documentele 

justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse la registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna. Ultima tranșă se va vira după decontarea 

finală. 

 

Bugetul finanţării nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 164/16.10.2017 este de 890.000 lei. 

Finanţarea nerambursabilă se acorda în baza unui contract încheiat între 

autoritatea finanţatoare şi structura sportivă, după aprobarea programului/ 

proiectului finantate prin hotărâre a Consiliului Județean Covasna. 

Evaluarea documentației în ceea ce privește scopul urmărit prin 

programele/proiectele de activitate  sportivă, precum și încadrarea în prevederile 

prezentului regulament, respectiv a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe 

categoriile de cheltuieli va fi făcută de o comisie formată din consilieri județeni, 

numită prin hotărârea Consiliului Județean Covasna. 

Perioada de evaluare şi selecţie a proiectelor: în termen de cel mult 5 zile de 

la data depunerii documentației de solicitare 

 

Criterii de evaluare a proiectelor sunt cuprinse în regulamentului privind 

condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza 

prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Documentaţia de finanţare şi documentaţia de decont este publicată pe site-ul 

Consiliului Judeţean Covasna.  

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Consiliul Judeţean Covasna, 

Compartimentul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu ONG: 520008, Sfîntu 

Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4., tel./fax: 0367 403924, e-mail: proiecte@kvmt.ro. 

Documentaţia poate fi descărcată de pe site-ul: www.kvmt.ro din meniul 

„Proiecte CJ”. 

 

TAMÁS Sándor 

preşedinte 
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