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ANEXA Nr. 11 la Ghidul solicitantului

CONTRACT-CADRU
privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului ___________

în anul 2012

CAPITOLUL I: Părţile

Instituţia finanţatoare __________________________________________________
cu sediul în_________________________, str. _________________, nr. ______, judeţul
__________________, codul fiscal___________________________
cont_____________________________, deschis la _____________________________,
reprezentată prin _____________________________, în calitate de _________________,
denumită în continuare instituţia finanţatoare,

şi

______________________________________________________________________ cu
sediul în localitatea _________________________ , str. ___________________________
nr.______, judeţul _______________, telefon,____________________________
Fax._____________________,cont_____________________________________________
___ deschis la _____________________________________________________________,
Certificat de identitate sportivă nr. ___________________, reprezentată prin
_______________________________________, în calitate de Preşedinte şi
_____________________________ în calitate de Responsabil financiar, denumită în
continuare beneficiar,

În baza dispoziţiilor Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fondurile
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 130/2006
emis de Președintele Agenţiei Naţionale pentru Sport privind finanţarea nerambursabilă din
fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de
sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti,modificat prin Ordinul nr. 236/2006, ale O.U.G.
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 337/2006 ,ale H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.
34/2006 , cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Judeţean Olt
nr. 14/26.01.2012 cu privire la stabilirea  unor măsuri în vederea atribuirii contractelor de
finanţare nerambursabilă din bugetul public al Judeţului Olt pentru anul 2012 în domeniul
sportului au convenit încheierea prezentului contract.
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CAPITOLUL II: Obiectul şi valoarea contractului

Art.1. Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului, respectiv a
acţiunilor/activităţilor din cadrul programului sportiv
___________________________________
________________________________________________________, prevăzute în Anexa
nr.1 la contractul-cadru.

Art. 2. Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de
____________________ lei pentru finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1.

CAPITOLUL III: Durata contractului

Art. 3. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil
până la data de __________________.

CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaţiile părţilor

Art.4. Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor potrivit
destinaţiei stabilite prin contract aferente acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1 şi în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1;
c)să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate
prin modalităţile convenite între părţi;
d)să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind
modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
e)să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală a programului, acţiunii/activităţilor
prevăzute la art. 1;
f)să transmită instituţiei finanţatoare un raport financiar de justificare a avansului acordat,
însoţit de copii certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor aferente;
g) ulterior, va prezenta spre decontare rapoarte intermediare însoţite de asemenea de copii
certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor justificative pentru cheltuielile
efectuate, din a căror valoare consiliul judeţean va deconta 90%, diferenţa de 10% fiind
considerată contribuţia proprie;
h)să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului
contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de
control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare;
i)să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi
regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;
j)să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi
combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţate potrivit prezentului contract;
k)să respecte procedurile de achiziţii din fonduri publice conform reglementărilor legale în
vigoare.

Art.5. Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
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a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi
modul de respectare a dispoziţiilor legale;

b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel :
- prima tranşă (avans)  este de 30% din valoarea finanţării nerambursabile ;
- a doua tranşă este de 30% din valoarea finanţării nerambursabile şi va fi virată
beneficiarului, după cheltuirea şi justificarea avansului. Cererea de plată este însoţită
de raportul intermediar iar tranşa va fi virată în termen de 10 zile de la validarea
acestuia de către Autoritatea Finanţatoare ;
- a treia tranşă este de 20% din valoarea finanţării nerambursabile şi va fi virată
beneficiarului, după cheltuirea şi justificarea tranșei anterioare. Cererea de plată este
însoţită de raportul intermediar iar tranşa va fi virată în termen de 10 zile de la
validarea acestuia de către Autoritatea Finanţatoare.
- În termen de 10 de zile de la finalizarea  proiectului, beneficiarul va înainta
Consiliului Judeţean Olt raportul final şi documentele justificative, prin care va
demonstra cheltuirea tuturor fondurilor conform bugetului aprobat, şi va înainta
cererea de plata a ultimei tranșe.

c) în situaţia in care beneficiarul nu va putea justifica prin documente cheltuirea
fondurilor, este obligat sa restituite sumele ramase nejustificate dar primite prin tranşa
anterioară, in maxim 5 zile de la solicitarea Autorităţii Finanţatoare.

d) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract,
instituţia finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi
sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

CAPITOLUL V: Răspunderea contractuală
Art. 6. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor

asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi
ale dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Sumele nejustificate prin documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), în termenul
convenit prin prezentul contract, se vor restitui Consiliului Judeţean Olt în contul din care au
fost primite.În caz contrar, beneficiarul se obligă să achite sumele stabilite de organele de
control ( Camera de Conturi Olt, Ministerul Finanţelor, etc.) drept penalităţi, dobânzi, foloase
necuvenite, etc.

Art. 7. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

CAPITOLUL VI: Litigii
Art. 8. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului

contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a
realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile
legii.

CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 9. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi

controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit
normelor privind finanţele publice.

Art. 10. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie
în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.
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Art. 11. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai
pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.

Art. 12. Anexele nr.1 - nr.3 fac parte integrantă din prezentul contract.
Art. 13. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare

pentru instituţia finanţatoare şi un exemplar pentru beneficiar.

Instituţia finanţatoare
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

____________________________
reprezentant legal

Beneficiar

____________________________
reprezentant legal
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ANEXA Nr. 1
la contractul-cadru

Structura sportivă ...................

Acţiunile/activităţile din cadrul
proiectului ..............................,
programul ...............................

+----+--------------------+--------------------+-----------------+-------------------+---------------+-------------+
|Nr. |     Denumirea      |                    |                 |                   |Costul actiunii|             |
|crt.|actiunii/activitatii|Locul de desfasurare|Perioada actiunii|Nr. de participanti| - lei (RON) - |Alte mentiuni|
+----+--------------------+--------------------+-----------------+-------------------+---------------+-------------+
|    |                    |                    |                 | |               |             |
|    |                    |                    |                 |                   |               |             |
|    |                    |                    |                 |                   | |             |
|    |                    |                    |                 |                   |               |             |
+----+--------------------+--------------------+-----------------+-------------------+---------------+-------------+

Reprezentanti legali:
..........................................

(numele, prenumele, functia,
semnatura si stampila structurii sportive)
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ANEXA Nr. 2
la contractul-cadru

Structura sportivă ...................

Bugetul acţiunii/activităţii din cadrul
proiectului .........................................,
programul ..........................................

- lei (RON) -
+----+-------------------------------------------------------+-------+---------------------------+
|    |                                                       |       |         din care          |
|Nr. |           Actiunea/activitatea/categoriile            |Valoare+-------+-------------------+
|crt.|                     de cheltuieli                     |totala |  din  |  din veniturile   |
|    |                                                       |       |fonduri|    proprii ale    |
|    | |       |publice|structurii sportive|
+----+-------------------------------------------------------+-------+-------+-------------------+
| 1. |Actiunea/activitatea .................................,|       |       | |
|    |Total ...................., din care:                  |       |       |                   |
|    |a) ....................................................|       |       |                   |
|    |b) ....................................................|       |       |                   |
|    |.......................................................|       |       |                   |
|    |.......................................................|       |       |                   |
|    |.......................................................|       |       |                   |
|    |[a), b), ................. = categorii de cheltuieli;  |       |       |                   |
|    |de exemplu: cazare: 10 persoane x 50 lei (RON) x 5 zile|       |       |                   |
|    |alocatie de masa: 10 persoane x 30 lei (RON) x 6 zile] |       |       |                   |
+----+-------------------------------------------------------+-------+-------+-------------------+
| 2. |Actiunea/activitatea ..................................|       |       |                   |
|    |Total ........., din care:                             |       |       |                   |
|    |a) ....................................................|       | |                   |
|    |b) ....................................................|       |       |                   |
|    |.......................................................|       |       |                   |
|    |.......................................................|       |       |                   |
|    |.......................................................|       |       |                   |
+----+-------------------------------------------------------+-------+-------+-------------------+
|    |                        TOTAL:                         |       |       |                   |
+----+-------------------------------------------------------+-------+-------+-------------------+

Reprezentanti legali:
..........................................

(numele, prenumele, functia,
semnatura si stampila structurii sportive)
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ANEXA Nr. 3
la contractul-cadru

Structura sportivă ...................

Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare
ai proiectului ......................................,
din cadrul programului ..................................

A. Scopul:
............................................................................................
B. Obiective: - obiectivul general: ........................................................
............................................................................................

- obiective specifice: .......................................................
............................................................................................
............................................................................................
C. Indicatori
C1. Indicatori de eficienta (denumire, unitate de masura):

a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de masura):
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de masura):
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Reprezentanti legali:
..........................................

(numele, prenumele, functia,
semnatura si stampila structurii sportive)


