
 
Anunţ de participare 

 

1. Autoritatea finanţatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov, cu sediul în 

municipiul Braşov, judeţul Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, telefon +40.268.410.777, 

fax +40.268.475.576, email: sport@judbrasov.ro. 

2. Denumirea programului: Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului a proiectelor sportive - federații sportive naționale. 

3. Finanţarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 135 din 

23.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul 2019, capitolul 67 

Cultură, recreere şi religie, pentru finanţarea „Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă 

din bugetul propriu al judeţului a proiectelor sportive - federații sportive naționale” este prevăzută suma 

de 300.000 lei. 

4. Durata finanţării: 30 noiembrie 2019 reprezintă data limită până la care trebuie finalizate 

activităţile contractului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile. 

5. Obiectul: Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 297 din 25.07.2019, suma de 

300.000 lei se va utiliza astfel: 

  - pentru organizarea de competiții oficiale internaționale (jocuri olimpice de tineret, FOTE, 

campionate mondiale, cupe mondiale, cupe continentale, grand prix, campionate europene) – seniori, 

finanțarea nerambursabilă acordată este de maxim 120.000 lei; 

  - pentru organizarea de competiții oficiale internaționale (jocuri olimpice de tineret, FOTE, 

campionate mondiale, cupe mondiale, cupe continentale, grand prix, campionate europene) – juniori, 

finanțarea nerambursabilă acordată este de maxim 100.000 lei; 

  - pentru organizarea de competiții oficiale naționale – seniori, finanțarea nerambursabilă 

acordată este de maxim 60.000 lei. 

 6. Obiectivul general: Prin Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul 

propriu al judeţului a proiectelor sportive - federații sportive naționale, se urmărește promovarea, 

susţinerea performanţei în educaţie şi sport şi recunoaşterea valorilor judeţene constituie un obiectiv 

important pentru Consiliul Judeţean Braşov. 

7. Obiectivele specifice ale programului: U.A.T. Judeţul Braşov acordă finanțare 

nerambursabilă pentru competițiile oficiale naționale și internaționale individuale sau pe echipe, 

organizate pentru seniori și juniori. Nu sunt eligibile acordării de finanțare nerambursabilă solicitările 

care vizează grupe de vârstă mai mici de juniori. Se vor avea în vedere grupele de vârstă așa cum sunt 

ele definite de federațiile de profil, începând de la grupa de vârstă juniori, feminin sau masculin. 
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8. Solicitanţii: Solicitanții eligibili sunt federațiile sportive naționale, structuri sportive de drept 

privat fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă. 

9. Procedura aplicată: Selecţia publică de proiecte în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului 

Braşov a proiectelor sportive - federații sportive naționale, aprobat prin HCJ Braşov nr. 297 din 

25.07.2019. 

10. Criterii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă: P.1.1 Numărul de 

participanți la competiția sportivă pentru sporturi individuale - pentru fiecare participant – 1 pct. 

(pentru 30 sau mai mulţi participanţi - max. 30 pct.); P.1.2 Numărul de echipe participante la 

competiția sportivă pentru sporturi de echipă - Pentru fiecare echipă participantă – 2 pct. (pentru 15 

sau mai multe echipe participante - max. 30 pct); P.2 Anvergura proiectului- Internaţional – max. 30 

pct., în funcție numărul de țări reprezentate, astfel: 2…4 țări – 15 pct., 5...7 țări – 20 pct., 8…10 țări 

– 25 pct., peste 10 țări – 30 pct., național – 10 pct.; P.3 Maturitatea proiectului - ediția 3 sau mai mult 

– 20 pct., ediția 2 – 15 pct., alte competiții echivalente – 10 pct.; P.4 Măsura în care cofinanțarea 

beneficiarului depășește minimul eligibil de 10% (10% - 0 pct., pentru fiecare 0,1% cofinanțare peste 

10% se acordă 0,1 pct dar nu mai mult de 20 pct., (punctajul maxim la acest criteriu se obține pentru 

o cofinanțare mai mare sau egală cu 30%). Punctaj total: maxim 100 puncte. Criteriile 1.1 și 1.2 se 

aplică în funcţie de natura disciplinei sportive (sporturi individuale sau sporturi pe echipe). În cazul 

competițiilor aflate la a n - a ediție, la criteriile de selecție P1.1 și P1.2 se va lua în considerare numărul 

de participanți care rezultă din raportul competiție anterior, atașat cererii de finanțare.  În cazul 

competițiilor aflate la prima ediție, la criteriile de selecție P1.1 și P1.2 se va lua în considerare numărul 

de participanți înscriși. 

Ierarhizarea proiectelor sportive se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. În 

cazul cererilor de finanțare aflate pe ultimul loc eligibil din punct de vedere al criteriilor de finanțare, 

acestea vor putea fi finanțate în limita bugetului rămas disponibil. 

11. Data limită pentru depunerea proiectelor: 05.08.2019, ora 16.00 

Perioada selecţiei şi evaluării proiectelor: 06.08.2019 - 15.08.2019. 

12. Locul depunerii proiectelor: sediul UAT Judeţul Braşov, municipiul Braşov, judeţul 

Braşov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, Registratura (camera 10). 

13. Informaţiile necesare pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, înregistrare a 

solicitanţilor se regăsesc în Regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul 

propriu al Judeţului Braşov a proiectelor sportive - federații sportive naționale, care poate fi 

consultat pe site-ul instituţiei: www.judbrasov.ro sau de la sediul UAT Judeţul Braşov, Serviciul 

Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relaţii Externe, telefon: 0268.410.777, interior 143, email: 

sport@judbrasov.ro. 
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http://www.judbrasov.ro/

