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Anexa la H.C.L. nr. 205 din 18.12.2015 

 

CONTRACT-CADRU 

privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului*) 

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

în anul ................ 

 

    *) Se va menţiona programul în cadrul căruia se regăsesc acţiunile/activităţile 

finanţate. 

 

CAP. 1 

Părţile 

 

Instituţia finanţatoare ........................................, cu sediul în 

........................., str. .................. nr. ..., judeţul/sectorul ................., codul fiscal 

................, cont ......................., deschis la ................., reprezentată prin 

............................... şi ......................., denumită în continuare instituţia 

finanţatoare, şi 

    structura sportivă ...................................................., cu sediul în localitatea 

......................, str. ................... nr. ..., judeţul/sectorul ............., telefon ..........., 

cont ...................., deschis la ............., Certificat de identitate sportivă nr. 

.............., reprezentată prin ..................... şi ..................................., denumită în 

continuare structură sportivă, 

în baza dispoziţiilor 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, 

au convenit încheierea prezentului contract. 

 

CAP. 2 

Obiectul şi valoarea contractului 

 

ART. 1 
Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului, respectiv 

a acţiunilor/activităţilor din cadrul programului sportiv ..............................., 

prevăzute în anexa nr. 1. 

ART. 2 
    Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de .......... lei 

(RON) pentru finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1. 

 

CAP. 3 

Durata contractului 

 

ART. 3 
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi 

este valabil până la data de ................... . 
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CAP. 4 

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 şi în conformitate cu dispoziţiile legale în 

vigoare; 

b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1; 

c) să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul 

acţiunilor/activităţilor finanţate prin modalităţile convenite între părţi; 

d) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze 

controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2; 

f) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de ...... 

zile calendaristice de la data încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele 

documente: 

- raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli; 

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; 

    i) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţate 

potrivit prezentului contract. 

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, astfel: 

    - în avans, ......................, din valoarea contractului/acţiunii/activităţii, după 

caz; 

    - în termen de ........ 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. 

 

CAP. 5 

Răspunderea contractuală 

 

ART. 6 
(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. 
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(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 ......% pentru fiecare zi de întârziere, 

calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz. 

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 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. 

 

CAP. 7 

Dispoziţii finale 

 

ART. 9 
Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi 

controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza 

prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice. 

ART. 10 
Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se 

constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. 

ART. 11 

Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor 

numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional. 

ART. 12 
Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul contract. 

ART. 13 
Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare 

pentru instituţia finanţatoare şi un exemplar pentru structura sportivă. 

 

 
       Instituţia finanţatoare                  Structura sportivă 

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

       Conducătorul instituţiei,              (reprezentanţi legali) 

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

  Compartimentul financiar-contabil         .......................... 

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

    Compartimentul de specialitate 

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

 


