PROCES VERBAL
PRIVIND DEPUNEREA PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMULUI
NAȚIONAL ROMÂNIA ÎN MIȘCARE 2018
Încheiat azi, 18.09.2018, cu ocazia verificării eligibilității, înregistrării și îndeplinirii criteriilor
referitoare la capacitatea tehnică și financiară a proiectelor depuse pentru proiectul național
România în Mișcare.
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj a organizat Concursul local de proiecte din
cadrul Programului național „România în Mișcare” 2018, sub-programul P5-1, „Finanțarea
nerambursabilă a structurilor sportive”. Depunerea proiectelor s-a făcut până în data de
14.09.2018, ora 12:00.
Bugetul alocat acestui Concurs local de proiecte este de 63.000 de lei.
Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive care au
secții sportive, afiliate la federațiile sportive naționale.
Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social în județul Cluj.
Valoarea finanțării solicitate/proiect se va încadra între 5.000 - 9.000 de lei pentru jocuri
sportive și 3.000 – 9.000 de lei pentru sporturi individuale.
Au fost depuse, în termen, 6 dosare, din partea următoarelor structuri sportive:
- ACS FOR YOU-APAHIDA – 1 dosar
- ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE HANDBAL CLUJ – 1 dosar
- ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE LUPTE CLUJ: 4 dosare, astfel: 1 dosar pt. luna septembrie,
1 dosar pt. luna octombrie, 1 dosar pt. luna noiembrie, 1 dosar pt. luna decembrie.
Documentația solicitanților trebuie să conține următoarele acte:
a) formularul de solicitare a finanţării conform Anexei 2;
b) bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului, prezentat conform Anexei 3;
c) buget detaliat-buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli, conform
modelului prevăzut în Anexa 4;
d) declaraţiile conducătorului organizaţiei solicitante, conform anexelor D1, D2, D3;
e) raport de activitate, conform Anexei E;
f) lista de activităţi, conform Anexei F;
g) scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare;
h) certificat de atestare fiscală din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul
consolidat al statului, emis de unitatea administrativ-teritorială în care are sediul;
i) certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, din care să rezulte că
solicitantul nu are datorii la bugetul local, emis de unitatea administrativ-teritorială în care are
sediul;
j) dovada afilierii la federația sportivă națională/ramură de sport (asociația județeană/ ramură
de sport);
k) alte documente considerate relevante de către aplicant.
În urma verificării actelor, am constatat următoarele:
- Plicul înregistrat de către ACS FOR YOU-APAHIDA cu nr. 1844 din data de 12.09.2018 –
conține toate documentele solicitate.

- Plicul înregistrat de către ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE HANDBAL CLUJ cu nr. 1862
din data 14.09.2018, ora 11,05 – nu conține:
1. raportul de activitate, conform anexei E,
2. certificat de atestare fiscală din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul
consolidat al statului, emis de unitatea administrativ-teritorială în care are sediul,
3. dovada afilierii la federația sportivă națională.
- Plicurile înregistrate de către ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE LUPTE CLUJ cu numerele
1852, 1853, 1854, 1855 din data de 13.09.2018 – conțin toate documentele solicitate.
DEPUNEREA COMPLETĂRILOR SE POATE FACE ÎN ZILELE DE 19 ȘI 20
SEPTEMBRIE 2018.

