
CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT 
 

 
ANUNŢ DE PARTICIPARE  

 
pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în domeniul sport pentru 

 anul 2013 în condițiile  Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
 nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 

 de interes general, cu modificările și completările ulterioare 
 
1. Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Olt, Cod fiscal : 4394706, 

Slatina, B-dul A.I. Cuza, nr. 14, Telefon : 0249-431080, Fax: 0249-431122 e-mail :  
cjolt@cjolt.ro , web : http://www.cjolt.ro 

2. Solicitanţii :  persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, 
asociaţii sau fundaţii, constituite conform legii , cu sediul in judeţul Olt. 

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă : 
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru programul : „promovarea sportului de 
performanţă”. 

5. Suma aprobată pe anul 2013 : 2.000.000 RON. 
6. Durata maximă de implementare: 7 luni. 
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte : solicitantul va depune 

propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Olt, Slatina, B-dul A.I. Cuza, nr. 
14, cod poștal : 230025. 
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 17 mai 2013, orele 14.00. 

8. Solicitarea finanţării nerambursabile : documentaţia de solicitare a finanţării 
nerambursabile constând în Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, 
pentru domeniul sport pe anul 2013, se poate procura de la sediul Consiliului Judeţean 
Olt, Slatina, B-dul A.I. Cuza, nr. 14, şi de pe site-ul  http://www.cjolt.ro.  

9. Procedura aplicată : atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv 
pe baza selecţiei publice de proiecte. 

10. Criteriile şi condiţiile minimale de finanţare : 
Criteriile şi condiţiile minimale de finanţare a structurilor sportive de drept public/privat 

sunt următoarele : 
    a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, având sediul social în raza 
teritorial-administrativă a Județului Olt. –  Certificat de înregistrare Sportivă (CIS) – 
obligatoriu –copie certificată CONFORM CU ORIGINALUL ; 
    b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia 
pe ramură de sport judeţeană-pentru cluburile si asociaţiile sportive private; 
    c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la 
organul fiscal competent - Bilanţ contabil vizat pe anul anterior ; 
    d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi 
contribuţiile către asigurările sociale de stat - Certificat fiscal valabil de la Administraţia 
Financiară ; 
    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 - 
Declaraţiile din Cererea de Finanţare ; 
   g) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării -
extras de cont, buget aprobat sau contracte de sponsorizare ; 
    h) 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; 
    i) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare. 



    j) să depuna declaraţie privind conformitatea cu originalul a documentelor justificative şi a 
faptului că documentele justificative depuse nu vor fi decontate către un alt finanţator. 
    l) raport de activitate pentru anul anterior vizat de DJTS Olt. 
 Evaluarea calităţii propunerilor, inclusiv a bugetului propus, va fi efectuată în 
conformitate cu criteriile de evaluare conţinute în Grila de acordare a punctajelor pentru 
proiectele sportive, de către o Comisie de evaluare şi selecţie a proiectelor. 

Numai proiectele care obţin un punctaj de minim 50 puncte vor putea obţine finanţare 
în limita bugetului programului şi ierarhiei punctajelor. 
 
Grila de acordare a punctajelor pentru proiectele sportive  
Nr. 
Crt 

CRITERIU PUNCTAJ 
MAXIM 

Anvergura proiectului 30 

1.1 Încadrarea proiectului pe nivele şi în sistem valoric: local, judeţean, 
naţional, internaţional şi participare la turneu internaţional 

10 

1.2 Categoriile de participanţi cărora se adresează proiectul (copii, 
juniori şi seniori) în raport cu sistemul valoric al competiţiei 

10 

1.3 Încadrarea proiectului pe ramură de sport (olimpic sau neolimpic) 10 

1. 

  
 Relevanţa proiectului sportiv 20 
2.1 Relevanţa proiectului prin prisma activităţilor propuse  15 

2. 

2.2 Modalitatea în care obiectivele proiectului contribuie la dezvoltarea 
domeniului sportiv local 

5 

 Rezultatele proiectului sportiv propus 30 
3.1 Contribuţia adusă de sportivii din județul Olt în ierarhiile stabilite la 
nivel local, judeţean, naţional şi internaţional de către federaţiile de 
specialitate şi Direcţia Judeţeană pentru Sport Olt 

20 
3. 

3.2 Rezultate aşteptate  10 
Buget 10 
4.1. Raportul cheltuieli estimate - rezultate aşteptate este realist şi în 
concordanţă cu activităţile planificate 

  5 
4 

4.2 Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare – cost 5 
5.  Continuitatea proiectului 10 

 PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100 
 
 

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 

         Director executiv, 

          Nicolae GUGIU   

 


