23122/16.04.2021
ANUNȚ DE PARTICIPARE
1.Autoritatea finanțatoare: Institutia Oraș Râșnov, cu sediul în Râșnov, Judetul Brașov, Str. Piata Unirii
nr.12, cod postal 505400, telefon 0268/230.002; 0268/230115, fax 0368/401858, e-mail :
secretariat@primariarasnov.ro,
2. Aprobarea programului de finanțare: Conform Hotărârii de Consiliu Local Râșnov nr. 203 din
19.12.2019 privind aprobarea regulamentului de acordare a finanțărilor din bugetul local al Orașului Râșnov,
pentru finanțarea de activități sportive organizate în cadrul structurilor sportive de drept public ca urmare a
prevederilor art. 18^1 alin. (1), alin. (2), alin. (3) precum si prevederilor art. 67^1 alin. (1), alin. (3) din Legea
69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.
3. Durata finantarii: 21 decembrie 2021 reprezintă data limită până la care trebuiesc finalizate activitătile
contractului, inclusiv plățile efectuate de beneficiarul finanțării.
4.Obiectul: Finanțările se acordă numai pentru:
1) Organizațiile Sportive din Orașul Râșnov
2) Finanţarea de evenimente sportive de mare amploare organizate în Orașul Râșnov ;
3)Susţinerea participării sportivilor legitimaţi la cluburile din Orașul Râșnov la competiţii sportive
internaţionale
4) Finanţările de la bugetul local nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi
din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările
ulterioare. Regimul juridic instituit prin regulamentul de acordare a finanţărilor din bugetul local nu este
aplicabil fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi
nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.
5. Obiectivul general: Prevederile regulamentului se aplică pentru atribuirea contractului aferent Programului
sportiv de utilitate publică "Promovarea sportului de performanţă", finanțarea făcându-se de la bugetul
local al Orașului Râșnov, pentru activitățile/programele sportive desfășurate de structurile sportive de drept
public înființate pe raza unității administrativ-teritoriale a Orașului Râșnov, atât pentru ramurile sportive
individuale cât şi pentru jocurile sportive pe toata perioada unui sezon competițional sau a mai multor sezoane
cu aprobarea Consiliului Local al Orașului Râșnov.
Prin programul PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA se urmărește:
a) susţinerea copiilor din Orașul Râșnov în practicarea unui sport;
b) susţinerea evenimentelor sportive de mare amploare organizate în Orasul Rasnov;
c)susţinerea participării sportivilor al organizatiilor sportive din Orașul Râșnov la competiţii sportive
internaţionale;
6.Obiectivele specifice ale programului:
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi
sporirea prestigiului Rasnovului pe plan intern şi internaţional;
b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a
fiecăreia la nivel naţional şi internaţional;
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c) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor;
d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;
e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de
dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional;
f) susţinerea sporturilor de iarnă în vederea îmbunătăţirii performanţelor sportive la nivel naţional şi
internaţional.

7. Procedura aplicată: în conformitate cu Regulamentul de acordare a finanțărilor din bugetul local al
Orașului Râșnov , pentru activități sportive organizate în cadrul structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea
de Consiliu Local Râșnov nr.203 din 19.12.2019
8. Criterii pentru atribuirea contractelor de finantare: conform Regulamentului postat în data de 16.04.
2021 pe site-ul Instituției Oraș Râșnov
9. Suma propusă pentru finanțare: 1.225.000 lei
10. Data limita pentru depunerea proiectelor: 17.05.2021, ora 12:00
11. Locul de depunere a proiectelor: sediul Instituției Oraș Râșnov: Râșnov, Județul Brașov, Str. Piața Unirii
nr.12, cod postal 505400;
12. Informațiile cât și documentele necesare pentru întocmirea cererii de finantare, se regăsesc în
Regulamentul de acordare a finantărilor din bugetul local al Orașului Râșnov, pentru activități sportive
organizate în cadrul structurilor sportive de drept public în baza Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si
sportului pentru anul 2021 postat în data de 16.04.2021 pe site-ul Instituției Oraș Râșnov (aprobat prin HCL
Râșnov nr.203 din 19.12.2019) sau de la sediul Instituției Oraș Râșnov, telefon 0268/230.002.
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