
ORDIN   Nr. 149 din  7 noiembrie 2003 

privind aprobarea Criteriilor şi condiţiilor de finanţare a structurilor sportive de drept privat, 

altele decât federaţiile sportive naţionale, programelor sportive de utilitate publică şi 

contractului-cadru de finanţare a acestora 

EMITENT:      AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 852 din 29 noiembrie 2003 

 

    În temeiul prevederilor art. 54 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001, 

    ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (2) şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, 

    având în vedere Referatul nr. 699 din 29 septembrie 2003 întocmit de Direcţia programe ale 

instituţiilor publice pentru sport, 

 

    preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1  

    Se aprobă Criteriile şi condiţiile de finanţare a structurilor sportive de drept privat, altele decât 

federaţiile sportive naţionale, programele sportive de utilitate publică şi contractul-cadru de finanţare a 

acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

    ART. 2 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data 

publicării. 

    ART. 3 

    Direcţiile generale, direcţiile şi celelalte compartimente de specialitate din cadrul Agenţiei 

Naţionale pentru Sport, Ministerul Administraţiei şi Internelor, instituţiile publice subordonate 

acestora, autorităţile publice locale şi structurile sportive de drept privat vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

 

                 Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, 

                              Octavian Morariu 

 

    ANEXA 1 

 

                            CRITERII ŞI CONDIŢII 

de finanţare a structurilor sportive de drept privat, altele decât federaţiile sportive naţionale, 

programele sportive de utilitate publică şi contractul-cadru de finanţare a acestora 

 

 

    CAP. 1 

    Dispoziţii generale 

 

    ART. 1 

    În conţinutul prezentului ordin, termenii de mai jos se definesc astfel: 

    1. proiect/acţiune sportivă - activităţi de implementare a programelor sportive de utilitate publică; 

    2. parteneriat - relaţie de colaborare între persoane fizice şi/sau juridice, statuată printr-un acord de 

parteneriat, respectiv convenţie/protocol/contract, în care se stabilesc drepturile şi obligaţiile care 

precizează responsabilitatea partenerilor în realizarea acţiunii sportive; 

    3. programele sportive de utilitate publică - activităţi desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor 

fundamentale prevăzute în Programul de guvernare şi în Strategia generală de organizare şi dezvoltare 

a activităţilor de educaţie fizică şi sport. 

    ART. 2 

    Structurile sportive care fac obiectul prezentului ordin sunt: 



    a) cluburile sportive de drept privat fără scop lucrativ, care funcţionează în condiţiile art. 26 - 28 din 

Legea nr. 69/2000; 

    b) asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, care funcţionează în 

condiţiile art. 34 din Legea nr. 69/2000. 

 

    CAP. 2 

    Programe sportive de utilitate publică 

 

    A. Promovarea sportului de performanţă 

    ART. 3 

    (1) Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire, 

competiţie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei. 

    (2) Obiective: 

    a) dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, după caz; 

    b) asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional, după caz. 

 

    B. Sportul pentru toţi 

    ART. 4 

    (1) Scop: practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de 

viaţă, în vederea menţinerii stării de sănătate a individului şi societăţii. 

    (2) Obiective: 

    a) atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi de practicare a sportului pentru sănătate şi 

recreere; 

    b) menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului. 

 

    C. Întreţinerea, funcţionarea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale sportive 

    ART. 5 

    (1) Scop: asigurarea condiţiilor optime pentru pregătirea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire şi 

competiţionale. 

    (2) Obiectiv: întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei sportive la nivelul cerinţelor. 

 

    CAP. 3 

    Criterii şi condiţii minimale de finanţare a structurilor sportive de drept privat 

 

    ART. 6 

    (1) Criteriile şi condiţiile minimale de finanţare a cluburilor sportive de drept privat sunt 

următoarele: 

    a) să facă dovada afilierii la federaţiile sportive naţionale şi/sau la asociaţiile judeţene pe ramură de 

sport; 

    b) să prezinte raport de activitate pentru anul anterior, din care să rezulte structura organizatorică a 

clubului, numărul de sportivi legitimaţi, rezultatele sportive obţinute în competiţiile oficiale, 

obiectivele de performanţă stabilite pentru o perioadă definită, care va fi înregistrat şi avizat la direcţia 

pentru sport judeţeană; 

    c) să facă dovada depunerii în termenele prevăzute de lege a situaţiei financiare pe anul anterior la 

organele fiscale competente, cu excepţia cluburilor nou-înfiinţate; 

    d) să facă dovada că dispune de cadre tehnice (profesori de educaţie fizică şi sport, antrenori, 

instructori sportivi) calificate în condiţiile legii, la activităţile pentru care se solicită finanţarea; 

    e) să facă dovada că pe parcursul derulării activităţii a desfăşurat acţiuni pentru promovarea 

spiritului de fair-play, combaterea, prevenirea violenţei şi a dopajului în sport; 

    f) să dovedească că deţine şi alte surse de finanţare necesare desfăşurării activităţilor pentru care 

solicită finanţare; 

    g) să nu se afle în litigiu cu instituţia finanţatoare. 

    (2) Criteriile şi condiţiile minimale de finanţare a asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, 

pe ramuri de sport, sunt următoarele: 



    a) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate; 

    b) să facă dovada depunerii în termenele prevăzute de lege a situaţiei financiare pe anul anterior la 

organele fiscale competente, cu excepţia acelora înfiinţate în anul pentru care se solicită finanţarea; 

    c) să prezinte raport de activitate pentru anul anterior, din care să rezulte numărul de concursuri 

organizate în anul anterior, numărul de arbitri şi instructori sportivi, precum şi alte date necesare 

susţinerii pe anul anterior; 

    d) să facă dovada atragerii şi altor surse de finanţare necesare desfăşurării activităţilor pentru care 

solicită finanţare; 

    e) să nu se afle în litigiu cu instituţia finanţatoare. 

 

 

    ART. 7 

    Proiectele acţiunilor pentru care se solicită finanţare trebuie să se regăsească în mod obligatoriu în 

programele sportive de utilitate publică definite la cap. II. 

    ART. 8 

    Procedura de finanţare a acţiunilor şi activităţilor sportive, respectiv criteriile de evaluare, 

evaluarea, selecţia şi alte aspecte ce ţin de procedură, se vor stabili de finanţator prin actul de decizie 

internă al acestuia. 

    ART. 9 

    Solicitarea de finanţare se transmite pe formularul-model, prevăzut la cap. IV. 

    ART. 10 

    Finanţarea proiectelor sportive selectate se va efectua în baza unui contract încheiat între finanţator 

şi beneficiar, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale în materie, potrivit modelului prevăzut la cap. 

V. Decontarea sumelor repartizate se face în baza documentelor justificative întocmite potrivit 

dispoziţiilor legale şi a raportului de evaluare al acţiunii (acţiunilor). 

 

    CAP. 4 

    Cererea de finanţare - model 

 

    A. Structura sportivă 

    Nr. ..... din .......... 

 

________________________________________________________________________________ 

 1. Denumirea structurii sportive: 

________________________________________________________________________________ 

 2. Adresa: 

________________________________________________________________________________ 

 3. Numărul certificatului de identitate sportivă: 

________________________________________________________________________________ 

 4. Ramurile de sport: 

________________________________________________________________________________ 

 5. Numărul contului: 

________________________________________________________________________________ 

 6. Codul fiscal: 

________________________________________________________________________________ 

 7. Alte date de identificare: 

________________________________________________________________________________ 

    Telefon:                   Fax: 

________________________________________________________________________________ 

    E-mail:                    Web: 

________________________________________________________________________________ 

 8. Persoana de contact: 

________________________________________________________________________________ 

 9. Echipa de conducere (numele, funcţia, adresa) 



________________________________________________________________________________ 

____________________________|_______________________________|___________________ 

____________________________|_______________________________|___________________ 

____________________________|_______________________________|___________________ 

____________________________|_______________________________|___________________ 

 Coordonatorul proiectului: 

________________________________________________________________________________ 

 

    B. Proiect/proiecte (denumirea/titlul/perioada/locul de desfăşurare/participanţii) 

 

________________________________________________________________________________ 

____________________________|_______________________________|___________________ 

____________________________|_______________________________|___________________ 

____________________________|_______________________________|___________________ 

 Perioada                   | De la:                        | Până la: 

____________________________|_______________________________|___________________ 

 Locul de desfăşurare       | Localitatea:                  | Judeţul: 

____________________________|_______________________________|___________________ 

 Participanţii (numărul şi calitatea participanţilor)       | 

____________________________________________________________|___________________ 

 

    C. Scopul şi obiectivele proiectului/proiectelor 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

    D. Bugetul proiectului 

 

                                                                   - mii lei - 

________________________________________________________________________________ 

          Natura cheltuielilor                     Suma        Resursele  Total 

                                                   solicitată  proprii    buget 

________________________________________________________________________________ 

 Cheltuieli privind alocaţia de masă 

 Cheltuieli privind cazarea 

 Cheltuieli privind transportul (se va specifica 

 felul transportului) 

 Cheltuieli privind închirierea de bunuri şi 

 servicii (se vor preciza bunurile şi/sau 

 serviciile închiriate) 

 Cheltuieli pentru achiziţii de 

 materiale consumabile 

 Cheltuieli pentru activităţi social-culturale 

 Cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, 

 multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea 

 Cheltuieli pentru transport, altul decât 

 cel de persoane 

 Cheltuieli reprezentând taxele de participare 

 la acţiuni sportive 

 Cheltuieli pentru procurarea de cărţi, 



 publicaţii şi materiale pe suport magnetic 

 Cheltuieli pentru promovarea 

 activităţii sportive 

 Alte cheltuieli 

________________________________________________________________________________ 

 Total cheltuieli: 

________________________________________________________________________________ 

 

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

    (numele şi semnătura reprezentanţilor legali şi ştampila entităţii) 

 

 

 

    CAP. 5 

    Contract-cadru de finanţare 

 

CONTRACT 

Nr. ...... din ......... 

 

    CAP. 1 

    Părţile contractante 

 

    Instituţia ......................., cu sediul în localitatea ..........................., str. ........................... nr. ....., 

judeţul ............................., cod fiscal ..........................., cont nr. ....................., deschis la 

......................., reprezentată prin ....................... şi ......................., denumită în continuare instituţia, 

    şi 

    Structura sportivă .............................., cu sediul în localitatea ................................., str. ................... 

nr. ......, judeţul ...................., telefon: ...................., fax: ................., certificat de identitate sportivă nr. 

................, cod fiscal nr. ..................., cont nr. ...................., deschis la ................, 

reprezentată prin .................... şi .............................., 

                                          (numele, prenumele şi funcţia) 

denumită în continuare structura sportivă 

    În baza dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, ale Hotărârii Guvernului nr. 

884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice 

şi sportului nr. 69/2000 şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 149/2003 s-a 

încheiat prezentul contract. 

 

    CAP. 2 

    Obiectul şi valoarea contractului 

 

    ART. 1 

    (1) Instituţia repartizează structurii sportive în anul .......... suma de .................. lei pentru finanţarea 

programului/programelor ........................................ 

    Acţiunea/acţiunile/activitatea/activităţile şi categoriile de cheltuieli care se pot finanţa din suma 

repartizată sunt prevăzute în anexa la contract. 

    (2) Scopul şi obiectivele contractului: 

    ........................................................................... 

    ........................................................................... 

 

 

 

 

 

 



    CAP. 3 

    Durata contractului 

 

    ART. 2 

    Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de 

................. 

 

    CAP. 4 

    Obligaţiile părţilor 

 

    ART. 3 

    Structura sportivă are următoarele obligaţii: 

    3.1. să utilizeze suma prevăzută la art. 1 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor privind 

programul/programele ......................... potrivit destinaţiei stabilite prin contract şi în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare; 

    3.2. să realizeze acţiunea/acţiunile, activitatea/activităţile prevăzute la art. 1; 

    3.3. să întocmească şi să transmită decontul de cheltuieli în termen de 15 zile de la finalizarea 

acţiunii/activităţii sau acţiunilor/activităţilor, după caz; 

    3.4. să transmită un raport cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în contract o dată cu 

decontul; 

    3.5. să permită utilizarea, în scop necomercial, de către instituţia finanţatoare a imaginii de grup sau 

individuale, statică sau în mişcare, a sportivilor care participă la acţiunile finanţate; 

    3.6. să respecte procedurile de avizare şi autorizare prevăzute de lege. 

    ART. 4 

    Instituţia are următoarele obligaţii: 

    4.1. să vireze suma prevăzută la art. 1 astfel: 

    - 30% în avans, în condiţiile legii, în termen de ........................; 

    - 70% după terminarea acţiunii şi numai în baza documentelor justificative legal întocmite. 

    În situaţia în care programul finanţat are o durată mai mare de 30 de zile, se pot realiza decontări 

parţiale în baza documentelor justificative legal întocmite; 

    4.2. să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor menţionate la art. 1; 

    4.3. să dispună diminuarea valorii contractului în cazul nerealizării obiectivelor. 

    ART. 5 

    Instituţia poate sista virarea sumei prevăzute la art. 1, în situaţia în care nu se respectă prevederile 

art. 3. 

 

 

 

 

 

    CAP. 5 

    Răspunderea contractuală 

 

    ART. 6 

    (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contract, 

partea în culpă răspunde în condiţiile legii. 

    (2) În cazul nedepunerii decontului de cheltuieli în termenul stabilit potrivit prezentului contract, se 

percep penalităţi de întârziere în cuantumul prevăzut de lege. 

    ART. 7 

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

 

    CAP. 6 

    Litigii 

 



    ART. 8 

    Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării contractului 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. 

 

    CAP. 7 

    Dispoziţii finale 

 

    ART. 9 

    Regimul de gestionare a sumelor şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea şi 

decontarea cheltuielilor efectuate în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele 

publice. 

    ART. 10 

    Structura sportivă poate modifica, fără acordul prealabil al instituţiei, structura cheltuielilor 

prevăzute la art. 1, în limita a +/- 10% din nivelurile aprobate, în condiţiile realizării obiectivelor 

prevăzute în contract. 

    ART. 11 

    În cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, finanţatorul are 

dreptul de a decide oricând încetarea acestuia şi de a solicita restituirea sumelor acordate. 

    ART. 12 

    Prevederile contractului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, 

financiar şi administrativ. 

    ART. 13 

    Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul părţilor şi se 

consemnează prin acte adiţionale. 

    ART. 14 

    Cererea de finanţare şi anexa/anexele fac parte integrantă din contract. 

     

ART. 15 

    Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţie şi un 

exemplar pentru structura sportivă. 

 

           Instituţia finanţatoare             Structura sportivă 

           ........................         ......................... 

           (numele şi semnătura             (numele şi semnătura 

           reprezentanţilor legali          reprezentanţilor legali 

           şi ştampila entităţii)           şi ştampila entităţii) 

 

    ANEXA 1 

    la contractul nr. ........ din ................. 

 

                                REPARTIZAREA 

          sumei aprobate pe programe şi categorii de cheltuieli 

 

________________________________________________________________________________ 

Nr.        Programul/Categoria de cheltuieli            Suma (lei)   Observaţii 

crt. 

________________________________________________________________________________ 

  1. Programul "Promovarea sportului de performanţă" 

     Denumirea acţiunii/activităţii ................. 

     - Bugetul acţiunii/activităţii - total, din care: 

     ................................................. 

     ................................................. 

     ................................................. 



     (se vor specifica categoriile de cheltuieli) 

________________________________________________________________________________ 

  2. Programul "Sportul pentru toţi" 

     Denumirea acţiunii/activităţii .................. 

     - Bugetul acţiunii/activităţii - total, din care: 

     ................................................. 

     ................................................. 

     ................................................. 

     (se vor specifica categoriile de cheltuieli) 

________________________________________________________________________________ 

  3. Programul "Întreţinerea, funcţionarea, 

     dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale 

     sportive" 

     Denumirea activităţii ........................... 

     - Bugetul activităţii - total, din care: 

     ................................................. 

     ................................................. 

     ................................................. 

     (se va detalia pe naturi de cheltuieli) 

________________________________________________________________________________ 

  4. TOTAL (1 + 2 + 3): 

________________________________________________________________________________ 

 

                              --------------- 


