ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 2/2
la Hotărârea nr.
/2021
CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
Nr.________ din data de _________/2021

În baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.
69/2000, ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare
pentru activitatea sportivă, ale Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018,
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, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. _____
/2021 privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita”
pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita și în baza procesului verbal de
evaluare/selectare nr. _____ /2021.
CAP. I
Părţile
Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Harghita, cu sediul în localitatea MiercureaCiuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, judeţul Harghita, telefon: 207700, fax: 207716, codul fiscal
4245763, cont virament nr. RO93TREZ35124680259XXXXX, deschis la Trezoreria
Miercurea-Ciuc, reprezentat prin Bíró Barna Botond, în calitate de vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Harghita denumită în continuare instituţia finanţatoare,
şi
Asociaţia /Clubul Sportiv………………., cu sediul în localitatea ……………….., str. Harghita
nr……………., judeţul Harghita, telefon:……………., fax: …………… certificat de identitate
sportivă nr. ……………., cod fiscal nr. …………………., cont nr. …………………………., deschis la
…………………………., reprezentată prin…………………….., denumită în continuare structura
sportivă,
au convenit încheierea prezentului contract.
CAP. II
Obiectul şi valoarea contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului: …….., respectiv a
acţiunilor/activităţilor din cadrul Programului de sprijinire a sportului din judeţul Harghita
pe anul 2021, din cap. 67.02.05.01/59.11 al bugetului Consiliului Judeţean Harghita,
prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.
Art. 2
Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de ……………….lei pentru
finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1.
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CAP. III
Durata contractului
Art. 3
Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia şi
…………………………. 2021.
CAP. IV
Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 4
Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente
acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în
anexa nr. 2 la prezentul şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv
prevederile legale cu privire la achiziţiile publice;
b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în
anexa nr. 3 la prezentul;
c) să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor
finanţate prin modalităţile convenite între părţi;
d) pentru achiziţionarea din fonduri publice nerambursabile de produse, lucrări sau servicii,
are obligaţia şi răspunderea de a aplica procedurile de achiziţie publică prevăzute în
dispoziţiile şi legile aflate în vigoare şi să permită persoanelor delegate de instituţia
finanţatoare şi de către organul de control al Curţii de Conturi să efectueze controlul
privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
e) să contribuie cu minimum 20% din valoarea totală de finanţare a programului;
f) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare documentele justificative privind
utilizarea sprijinului financiar primit de la finanțator, dar și în ceea ce privește utilizarea
contribuției proprii în termen de 30 zile de la terminarea proiectului, dar nu după data de
expirare a contractului de finanțare nerambursabilă. Plăţile către beneficiar se vor face, pe
bază de documente justificative depuse, potrivit procedurii detailate descrise în
Metodologia de finanţare, aprobată prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Harghita;
g) 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;
h) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi
regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată, inclusiv prin întocmirea
regulamentară a tuturor documentelor ce presupun îndeplinirea activităților sportive ce
fac obiectul prezentului contract;
i) să informeze, în scris autoritatea finanţatoare cu trei zile lucrătoare înaintea începerii
derulării proiectului;
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) în vederea promovării programului, beneficiarul are obligația de a respecta aspectele
înscrise
în
anexa
nr.
4
la
contractul
de
finanțare
nerambursabilă.
l) din suma de finanţare acordată se va putea cheltui un procent de 5% pentru cheltuieli de
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comunicare: anunţuri publicitare, conferinţe de presă, filme, inscripţionare echipamente,
etc.
m) va datora despăgubiri pentru finațator în cazul în care activitățile realizate vor fi
desfășurate în condiții, ce pot presupune promovarea rasismului, îndemnarea la ură
ori alte acțiuni antisociale, structura sportivă având obligația de-a prevenii astfel de
manifestări sub sancțiunea restituirii finanțării primite și a altor despăgubiri pentru
repararea prejudiciilor cauzate imaginii publice a UAT Harghita.
Art. 5
Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
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, în termen de 30 zile calendaristice de la
prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 lit. f);
c. 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.
Art.6.
Obligaţiile părţilor prevăzute la art. 4 lit. a, c, f, i și k respectiv art. 5 lit. b reprezintă obliga ţii
esenţiale ale acestora.
CAP. V
Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului
Art.7
(1)Prezentul contract poate fi modificat prin act adiţional cu acordul părţilor.
(2)Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenţi a instanţei
de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii
din culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu si-a îndeplinit una sau mai multe din obligaţiile
esenţiale, prezentate în acest contract şi utilizarea contrar scopului a sumelor alocate din
bugetul județului Harghita. Notificarea se comunică în termen de 10 zile calendaristice de
la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor esenţiale
din contract.
(3)Prezentul contract încetează să producă efecte la data rezilierii acestuia sau, după caz, la
data prevăzută la art. 3.
CAP. VI
Răspunderea contractuală
Art. 8
(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) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor
prevăzute la art. 4 lit. f), instituţiile finanţatoare au dreptul să perceapă penalităţi de
întârziere de 0.1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat
sau la suma datorată, după caz.
(3) Dacă din documentele justificative prezentate de structura sportivă rezultă, că aceasta
nu a utilizat contribuția proprie, aceasta are obligația de a restitui proporțional contribuția
primită de la finanțator.
Art. 9
Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
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CAP. VII. Litigii
Art. 10
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 de la
sediul finanțatorului.
CAP. VIII. Clauză privind protecția datelor cu caracter personal
Art. 11
(1)
Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu
respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării
proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și
în scop statistic.
(2)
Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada
contractuală, inclusiv pe
perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal
pentru care s-a perfectat prezentul contract.
(3)
Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit
propriilor atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel
corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre
prelucrare, neprelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau
externe.
(4)
Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe
instituționale toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialităț ii,
integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.
(5)
Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a
securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea
adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea
notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPCDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679 /
2016.
(6)
Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau
secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele
activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679 / 2016, precum și a
consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic
ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP.
CAP. IX. Dispoziţii finale
Art. 12
(1) Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul
financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
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cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac
potrivit normelor privind finanţele publice.
(2) Curtea de conturi a României are calitatea de a exercita controlul asupra activităţilor
finanţate din fonduri publice în temeiul prezentului contract.
Art. 13
Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu
caracter tehnic, financiar şi administrativ.
Art. 14
Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni
viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.
Art. 15
Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 4 fac parte integrantă din prezentul contract.
Art. 16
Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Județul Harghita prin
Consiliul Judeţean Harghita
Bíró Barna Botond
Vicepreşedinte

Asociația /Clubul Sportiv ……..
...................
Preşedinte

Direcția economică
Bicăjanu Vasile
Director executiv
Viza C.F.P.
Viza juridică
Direcția juridică și administrația publică
publică locală
Direcţia generală programe și proiecte
Zonda Erika
Director general
Responsabil contract
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ANEXA 1 la contractul nr………
Structura sportivă Asociaţia /Clubul Sportiv ………………………………………
Acţiunile/activităţile din cadrul proiectului
………………………………………………………………………….
Programul multianual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita pe anul 2021 al
Consiliului Judeţean Harghita

Nr.
crt.

Acţiunea/activitatea

Loc. desf.

Perioada
acţiunii

Nr.
participanţi

Costul
acţiunii
-lei-

Alte
menţiuni

1

Județul Harghita prin
Consiliul Judeţean Harghita
Bíró Barna Botond
Vicepreşedinte

Asociația /Clubul Sportiv ……..
...................
Preşedinte

Direcţia generală programe și proiecte
Zonda Erika
Director general

Responsabil contract
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ANEXA 2
la contractul nr………
Structura sportivă ...................
Bugetul acţiunii/activităţii din cadrul
proiectului ...........................,
Programul multianual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita pe anul 2021 al
Consiliului Judeţean Harghita
- lei Cheltuieli

Suma totală

Finanţarea solicitată de la
Consiliul Judeţean
Harghita

Contribuția
proprie

Alte surse de
finanțare

Cheltuieli de cazare
Cheltuieli de transport și
serviciile de transport
Cheltuieli privind serviciile de
publicitate
Cheltuieli privind serviciile de
închiriere
Cheltuieli privind echipamentele
sportive (sub 2.500 lei fiecare
component)
Cheltuieli privind materialele
consumabile
Alte cheltuieli
-taxă de participare
-asigurarea serviciilor medicale
-alimentația de efort
-cheltuieli de arbitraj
Total

Județul Harghita prin
Consiliul Judeţean Harghita
Bíró Barna Botond
Vicepreşedinte

Asociația /Clubul Sportiv ……..
...................
Preşedinte

Direcţia generală programe și proiecte
Zonda Erika
Director general
Responsabil contract
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ANEXA 3 la contractul nr……….
Structura sportivă Asociaţia ……………………………………….
Acţiunile/activităţile din cadrul proiectului ……………………………………………………………………..

A. Scopul:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Obiective:
- obiectivul general: ……………………………………………………………………………………......................
- obiective specifice:………………………………………………………………………………………………………….
C. Indicatori
C1. Indicatori de eficienţă (denumire, unitate de măsură):
a) costuri pe activitatea demarată …………….. costuri pe activitatea susţinută ………..
C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Județul Harghita prin
Consiliul Judeţean Harghita
Bíró Barna Botond
Vicepreşedinte

Asociația /Clubul Sportiv ……..
...................
Preşedinte

Direcţia generală programe și proiecte
Zonda Erika
Director general
Responsabil contract
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Anexa nr. 4 la contractul nr. _______ din _________
Obligații privind promovarea programelor de finanțare nerambursabilă
ale Consiliului Județean Harghita
În vederea promovării corespunzătoare a programelor sus menționate, se vor respecta
următoarele aspecte:
Nr.
Conținutul obligației beneficiarului
DA/
crt.
NU
1. Beneficiarul va prezenta numele și logoul Consiliului Județean Harghita în calitate
de finanțator/támogató pe toate materialele electronice și tipărite ale
programului, destinate marelui public – invitații, afișe, cataloage, broșuri,
echipamente sportive, etc. Logoul pus la dispoziție de către responsabilul
programului din partea Consiliului Județean Harghita reprezentantului
beneficiarului programului, va fi prezentat prin grija beneficiarului, respectând
următoarele condiții de afișare: dimensiunea, precum și ordinea de expunere a
logoului pe materialele publicitare – invitații, afișe, cataloage, broșuri etc. – va fi în
concordanță cu cuantumul sumei de finanțare nerambursabilă acordată de
Consiliul Județean Harghita desfășurării programului, reflectând raportul între
bugetul total al programului și suma atribuită de către Consiliului Județean
Harghita.

2.

3.

4.

5.

Beneficiarul va prezenta adresa paginii de web a Consiliului Județean Harghita,
www.hargitamegye.ro, ori www.judetulharghita.ro, respectiv www.visitharghita.ro.
Beneficiarul va trimite Compartimentului de identitate vizuală al Consiliului
Județean Harghita toate materialele de promovare în format electronic pentru
verificare, cu cel puțin zece zile înaintea începerii evenimentului.
Vă solicităm programul evenimentului și în limba română.
În cazul acordării unui sprijin financiar ce depășește suma de 5000 de lei,
beneficiarul va organiza conferință de presă, unde va invita obligatoriu
reprezentantul/reprezentanții Consiliului Județean Harghita și expune roll-up CJHR în
timpul conferinței de presă.
Vă rugăm să ne trimiteți cu 10 zile înainte de conferință pe e-mailul
esemenyek@hargitamegye.ro /evenimente@judetulharghita.ro pentru verificare de
identitate vizuală, materialele ce urmează să fie distribuite presei pe parcursul
conferinței.
Beneficiarul va elabora și va publica pe facebook comunicate despre
proiect/eveniment cu cel puțin 3 zile înaintea începerii evenimentului, în care
Consiliul Județean Harghita va apărea ca finanțator.
În vederea participării la evenimentele programului a președintelui,
vicepreședinților sau consilierilor Consiliului Județean Harghita, beneficiarul va
transmite Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice, cu cel puțin 5 zile
înaintea începerii evenimentului o invitație, în care va fi precizată data, ora și locul
desfășurării evenimentului.
În vederea participării la evenimentele programului a reprezentanților presei,
beneficiarul va transmite către aceștia, cu cel puțin 5 zile înaintea începerii
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6.

7.

8.

9.

evenimentului o invitație, în care va fi precizată data, ora și locul desfășurării
evenimentului.
Prin grija beneficiarului, pe tot parcursul derulării evenimentelor identitatea
Consiliului Județean Harghita va fi reprezentată prin bannere, roll-up-uri expuse în
locuri vizibile, cu precădere în spatele conferențiarilor. Bannerele și roll-up-rile vor
putea fi procurate și de la birourile teritoriale ale Consiliului Județean Harghita.
Bannerele și Roll-up-rile, asemenea reprezentării logoului Consiliului Județean
Harghita pe materialele de publicitate, vor fi reprezentate proporțional cu suma
acordată de Consiliul Județean Harghita desfășurării programului, reflectând
raportul între bugetul total al programului și suma atribuită de către Consiliul
Județean Harghita.
În cursul evenimentelor beneficiarul va accentua calitatea de finanțator/támogató a
Consiliului Județean Harghita prin moderator, narator, etc. Finanțatorii programului
vor fi enumerați în ordinea cuantumului finanțărilor acordate.
Imediat după desfășurarea evenimentelor, beneficiarul va crea o pagină de
facebook pentru programul sprijinit, în care Consiliul Județean Harghita va apărea
ca finanțator/támogató.
Pe parcursul desfășurării evenimentelor, în cazul acordării unui sprijin financiar ce
depășește suma de 10.000 de lei beneficiarul va realiza un film promoțional privind
programul, în care Consiliul Județean Harghita va apărea ca finanțator/támogató.

Județul Harghita prin
Consiliul Judeţean Harghita
Bíró Barna Botond
Vicepreşedinte

Asociația /Clubul Sportiv ……..
...................
Preşedinte

Direcţia generală programe și proiecte
Zonda Erika
Director general
Responsabil contract

_____________________________________________________________
___________ , ____________.
PREŞEDINTE
BORBOLY CSABA

VICEPREŞEDINTE
BÍRÓ BARNA BOTOND

DIRECTOR GENERAL
ZONDA ERIKA

Întocmit,
Salamon Andrea
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