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CĂTRE, 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE SAMBO 

Domnului preşedinte 

Având în vedere : 
- Cererea Federaţiei Române de Sambo privind finanţarea programelor 

sportive de utilitate publică pentru anul 2023; raportul Comisiei interne de 
evaluare, înregistrat cu nr. 1057 /27.01.2023 şi aprobat de ministrul sportului, 
vă comunicăm suma aprobată pentru programul "Promovarea Sportului de 
performanţă" - Pl - este de 800.000 lei . 
In baza sumei comunicate, vă rugăm să transmiteţi contractul de finanţare cu 
anexele sale, în 3 exemplare, cu valoare de original, îndosariate separat, 
însoţit de o adresă de înaintare ce va fi înregistrată la Direcţia generală pentru 
Sport. 
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MINISTERUL SPORTULUI 

FEDERAŢIA RONiÂNĂ DE SAMBO 

CAPITOLUL I. PĂRŢILE 

CONTRACT DE FINANŢARE 
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DIRcCŢIA GENERALĂ PENTRU 
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Ministerul Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, cod fiscal 26604620, cont 

nr. R054TREZ23A670501592000X, deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului 

Bucureşti, reprezentat prin Carol-Eduard NOVAC • ministru . 

S.i 

Federaţia Română de Sambo, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, telefon 

037 /276 9651, fax 0371289 1 O 53, Certificat de identitate sportivă cu numărul de identificare din Registrul Sportiv 

şi data 0060063/25.01.2011, cod fiscal 21767945, cont nr .R079 RNCB 0591 1546 3849 0001 deschis la Banca 

Comercială Română, reprezentată prin Viorel GASCA-preşedinte şi Roxana PETRESCU-economist, denumită în 

continuare Federaţia 

În baza dispoziţiilor : 

• Legii educaţiei fizice şî sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

• legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public , cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 

aprobat prin HG nr. 884/2001; 

• Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin HG nr. 1447 /2007 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Ordinului ministrului sportului nr. 12/10.01 .2023 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate 
publică şi a metodologiei de finanţare a federaţiilor sportive naţionale şi a Comitetului Naţional Paralimpic 

Ţinând cont de : 

• cererea de finanţare a federaţ iei, înregistrată la MS cu nr. 739/19.01.2023; 

• raportul Comisiei de evaluare nr.1057 din 27.01.2023 privind repartizarea sumelor , aprobat de 

ministrul sportului. 

Au convenit încheierea următorului contract : 



CAPITOLUL li. VALOAREA ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art, 1. (1) Ministerul Sportului finanţează federaţia, cu suma de 800.000 lei, pentru derularea 

programelor, subprogramelor, acţiunilor/activităţilor şi categoriilor de cheltuieli prevăzute în anexele nr.1 şi 2. 

(2) Suma prevăzută la art. 1, alin. (1 ), are următoarea destinaţie : 

a. Programul „Promovarea sportului de performanţă" = 800.000 lei, din care: 

a.1. 14. 500 lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea 

,,subprogramului calendar sportiv naţional"; 

a.2. 186.750 lei din alocaţii de ta bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea 

,,subprogramului calendar sportiv internaţional"; 

a.3. 261.800 lei din alocaţii de ta bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pent ru finanţarea 

,,subprogramului pregătirea loturilor naţionale"; 

a.4. 321.548 lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea 

cheltuielilor aferente posturilor din cadrul fede ratiei care derutează programul"; 

a.5. 6.002 lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea 

,,cheltuielilor cu bunuri şi servicii"; 

a.6 . O lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor 

privind achiziţionarea de echipament şi materiale sportive de natura materialelor consumabile şi/sau a obiectelor 

de inventar; 

a. 7. 3.400 tel din alocaţii de ta bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor 

privind efectuarea probelor de control doping; 

a.8 . O lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea „altor acţiuni 

şi activităţi", respectiv congrese, conferinţe internaţionale şi altele asemenea; 

a. 9. 6.000 lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea organizării 

cursurilor de perfecţionare a antrenorilor; 

a. 1 O. O lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor 

privind activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru juniori mici; 

a. 11 . O lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor 

privind activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani; 

a. 12. O lt,i din alocaţii de ta bugetul de stat pentru indemnizaţii sportive pentru categoriile de vârstă 

juniori I şi tineret; 

a.13 . O lei din alocatfi de la bugetul de stat pentru persoanele cu dizabilităţi. 

b. Programul „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" = O lei, din care : 

b. 1. O lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor 

de întreţinere şi funcţionare a bazei materiale sportive aflate în folosinţa federaţiei. 

(3) În anexa nr.1 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate per cost/categorii de 

cheltuieli /pe categorii de vârstă/ loc de desfăşurare/perioada de desfăşurare/număr de zile finanţate/număr 



total de participanţi, pentru fiecare ramură/disciplină/departament din cadrul federaţiei suma prevăzută la alin. 

{2), lit. a şi cele finanţate din veniturile proprii ale federaţiei. 

(4) În anexa nr.2 la contract sunt prevăzute acţiunile/activităţile finanţate din bugetul Ministerul 

Sportului şi veniturile proprii ale federaţiei, pe programe, subprograme,acţiuni şi categorii de cheltuieli. 

(5) În anexa nr. 3 obiectivele de performanţă estimate. 

{6) În anexa nr.4 la contract este prevăzută fişa programelor finanţate din bugetul Ministerului Sportului. 

(7) În anexa nr .5 la contract este prevăzut contul de execuţie privind utilizarea sumei repartizate din 

bugetul Ministerului Sportului şi a veniturilor proprii ale federaţiei. 

(8) În anexa nr.6 la contract este prevăzută situaţia realizării indicatorilor prevăzuţi în contract, pe 

trimestre. 

(9) În anexa nr. 7 la contract este prevăzută solicitarea privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat, 

pe trimestre. 

(10) În anexa nr.8 la contract este prevăzută nota de fundamentare privind virarea sumelor repartizate 

din bugetul Ministerul Sportului pentru achiziţii. 

{ 11) În anexa nr. 9 la contract este prevăzut programul de activităţi lunare care trebuie transmis până la 

data de 1 O ale fiecărei luni pentru luna următoare la Ministerul Sportului. 

CAPITOLUL III. DURATA CONTRACTULUI 

Art.2. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil până la 31 

decembrie 2023. 

CAPITOLUL IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art.3. Federaţia are următoarele drepturi şi obligaţii : 

3.1. să utilizeze suma prevăzută la art. 1, alin. (1 ), precum şi contribuţia proprie de minimum 10% din 

suma acordată de MS potrivit destinaţiei stabilite prin contract; 

3.2. să realizeze o contribuţie proprie de minimum 1cm venituri proprii ale federaţiei din valoarea totală 

a sumei repartizată de MS prin contract; 

3.3. să realizeze acţiunile/activităţfle din programul federaţiei prevăzute în anexa 1 la contract; 

3.4. să utilizeze suma de 321.548 pentru finanţarea unui număr de 5 posturi necesar derulării programelor 

sportive de utilitate publică aferente anului 2023 raportat la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.5. să poată suplimenta numărul de posturi prevăzute la alin 3.4 prin asigurarea sumelor din veniturile 

proprii ale federaţiei; 

3.6. să realizeze, în colaborare cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în anul 

2023 pe perioada derulării prezentului contract, minimum două cursuri de perfecţionare şi /sau cursuri de 

formare a antrenorilor; 



3.7. să întocmească şi să transmită, trimestrial, la structura de specialitate economică din Ministerul 

Sportului, contul de execuţie privind modul de utilizare a sumei repartizate, până cel mai târziu la data de 20 a 

lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, conform formularului - model din anexa nr. 5; 

3.8. să transmită, trimestrial, structurii de specialitate sport din Ministerul Sportului, situaţia realizării 

indicatorilor prevăzuţi în contract, până cel mai târziu la data de 20 a lunii următoare trimestrului raportat, 

conform formularului - model din anexa nr.6; 

3. 9. să transmită, structurii de specialitate sport din Ministerul Sportului, rezultatele obţinute la finalele 

campionatelor naţionale şi la competiţiile internaţionale oficiale nominalizate în anexa nr.3 , în termen de maxim 

15 zile lucrătoare de la data încheierii acestora; 

3.1 O. să transmită structurii de specialitate sport din Ministerul Sportului, datele necesare realizării 

Anuarului Sportului, precum şi orice alte informaţii şi documente solicitate de aceasta; 

3.11. să efectueze, pe perioada derulării prezentului contract, probe de control doping; 

3.12. să transmită, structurii de specialitate sport necesarul de fonduri trimestrial, def a leat pe luni, cu 

cel puţin 25 de zile calendaristice, înainte de începerea trimestrului, conform modelului prezentat în anexa nr. 7; 

în cazul solicitării de fonduri pentru achiziţionarea de materiale sportive şi echipament sportiv se va transmite 

şi nota de fundamentare, conform modelului prezentat în anexa nr.8;solicitarile de fonduri sa se facă cel târziu 

până la data de 20 decembrie a anului in curs 

3.13. să permită utilizarea în scop necomercial de către MS a imaginff de grup sau individuale, statică 

sau în mişcare, a sportivilor care participă la competiţii în numele federaţiei; 

3.14. să promoveze imaginea Ministerului Sportului, precum şi logo-ul prin toate mijloacele de promovare 

, pagina web si /sau conturile de social media ale federaţiei precum si cu ocazia competiţiilor interne şi 

internaţionale finanţate per cost/categorii de cheltuieli/categorii de vârstă; 

3.15. Să respecte procedurile de avizare şi autorizare prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor legii 

nr. 69/2000 aprobat prin HG nr. 884/2001 precum şi respectarea legislaţiei primare si secundare aplicabile in 

domeniu 

3.16. să permită persoanelor delegate de către Ministerul Sportului, să efectueze supravegherea şi 

controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 1 din contractul de finanţare şi ale veniturilor 

proprii ale federaţiei, evidenţiate sau nu în contractul de finanţare, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor 

legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, actul de constituire şi regulamentele federaţiei; 

3.17. să restituie, în cazul nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în 

termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea ministerului sumele prevazute în somat ie, 

precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

3 .18. să facă dovada depunerii situaţiei financiare la 31.12.2022 la organul fiscal competent, comunicând 

în acest sens compartimentului de specialitate sport, în termen de 15 zile de la data depunerii, numărul şi data 

înregistrării acesteia la organul fiscal; 



'---

3 .19. să respecte termenele de plată convenite cu instituţiile din subordinea Ministerului Sportului pentru 

achitarea contravalorii serviciilor prestate de acestea şi să achite obligaţiile de plată exigibile privind impozitele 

şi taxele către stat şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat; 

3.20. să ţină evidenţa contabilă analitică distinctă pentru cheltuielile şi plăţile efectuate din suma 

repartizată de MS, respectiv pe programele, subprogramele şi categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr.2; 

3.21. să permită participarea în competiţiile sportive organizate de federaţie numai a sportiVilor 

aparţinând structurilor sportive afiliate, înscrise în Registrul sportiv, posesoare a Certificatului de identitate 

sportivă; 

3.22. să respecte prevederile statutului, actului constitutiv şi regulamentelor proprii, precum şi ale 

actelor normative cu 1nc1denţă în domeniul de activitate al federaţiei; 

3.23. să dispună măsurile necesare pentru prevenirea actelor de indisciplină, a manifestărilor nesportive, 

precum şi a consumului de substanţe interzise; 

3.24. să ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi discriminării de orice fel în sport, conform 

prevederilor legale în vigoare; 

3 .25. să solicite avizul expres al Ministerului Sportului prevăzut de art.36, alin. (4) din Legea nr. 69/2000 

pentru modificarea statutului sau a actului constitutiv al federaţiei; 

3.26. să respecte toate aspectele ce ţin de transparentizarea activităţii federaţiei, prevăzute în 

Metodologia privind finanţarea programelor sportiVe de utilitate publica prin federaţiile sportive naţionale de 

către Ministerul Sportului, la Cap. li , Art. 3 b), condiţiile legii; 

3.27. să justifice utilizarea sumelor acordate, în conformitate cu Ordinul Ministrului Sportului nr.389/2022 

prin transmiterea către Ministerul Sportului a documentelor în format electronic, în funcţie de specificul 

informaţiilor solicitate; 

3.28. să depună la registratura Ministerului Sportului în termen de 90 de zile de la data semnării 

contractului de finanţare „strategia de dezvoltare pe ramură de sport pe 1 O ani ; pentru federaţiile din grupa I 

si grupa li precum şi "Strategia de dezvoltare pe ramură de sport pe 5 ani pentru federaţiile din grupa III aprobată 

conform Statutului federaţiei. 

3.29 să depună în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanţare procedura internă de 
formare şi licenţiere antrenori aprobată conform statutului federaţiei 

3.30 să nominalizeze în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanţare numele 
persoanei responsabilă cu activitatea persoanele cu nevoi speciale prin hotărârea organului de conducere, 

3.31 să aibă pe perioada derulării prezentului contract, un număr de cel puţin 20 membri afiliaţi/structuri 

sporttve, cu excepţta federaţ11lor sportive naţionale care au mal puţin de 8 ani de la înfiinţare, cu un număr 

de cel puţin 15 membri, în condiţiile legii; 

Art.4. Ministerul Sportului are următoarele drepturi şi obligaţii : 

4.1. să vireze lunar, în contul federaţiei, suma prevăzută la art.1, conform trimestrializării prevăzută în 

anexa nr.2, în baza solicitării federaţiei transmisă conform art. 3.12. 



4.2. să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumelor repartizate federaţiei şi a contribuţiei 

de 10% a acesteia, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a prevederilor cuprinse în statutul, 

actul de constituire şi regulamentele federaţiei; 

4.3. să dispună diminuarea sau sistarea virării sumei prevăzută la art.1 În următoarele cazuri : 

a ) diminuarea sumei pentru situaţiile prevăzute la art. 9 (2) lit.a si lit b; 

b) sistarea virării sumei pentru situaţiile prevăzute la art 9 (2) lit c), respectiv art.11; 

c) rectificarea bugetului Ministerului Sportului pe anul 2023, în sensul diminuării creditelor bugetare 

destinate finanţării programelor sportive ale structurilor sportive de drept privat; 

d) în situaţie de forţă majoră. 

4.4 să rezilieze prezentul contract pentru situaţiile prevăzute la art 9 (2) lit d). 

CAPITOLUL V. TRANSPARENŢĂ 

Art.5. (1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi infonnaţiile şi documentele vizând 

executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea 

excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract. 

(2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, 

inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot 

avea caracter confidenţial: 

a) denumirea programului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a 

partenerilor, data de începere şi cea de finalizare a programului, date de contact - minimum o adresă de email 

şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa programului; locul de implementare a programului - localitate, 

judeţ, regiune şi dacă programul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de 

contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul programului; 

b) valoarea totală a finanţării acordate şi intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă 

concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale programului, precum şi valoarea plăţilor 

efectuate; 

c) dimensiunea ş1 caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai programului; 

d) rezultatele estimate şi cele realizate ale programului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, 

cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi; 

e) denumirea furnizorilo r de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări 

contractaţi în cadrul programului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate; 

f) elemente de sustenabilitate a rezultatelor programului. 

CAPITOLUL VI. CONFIDENŢIALITATE 

Art.6. (1) Părţile pot conveni prin prezentul contract asupra existenţei şi a duratei caracterului 

confidenţial al unor documente, secţiuni, respectiv informaţii din program care vor fi menţionate explicit într-o 



anexă specială la contract, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, 

respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa 

menţionată. 

(2) Ministerul Sportului, federaţia şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru 

dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă : 

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celelilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire, sau 

b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

CAPITOLUL VII. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Art. 7. (1) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 190/2018 privind 

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), colectate în cadrul programului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor programului, 

în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(2) Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai programului nu 

pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra 

scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii. 

CAPITOLUL VIII. PUBLICAREA DATELOR 

Art.8. Federaţia este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la art.5, alin. (2) referitor la 

transparenţă, să fie publicate de către MS. 

CAPITOLUL IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art. 9. (1) Pentru neexecutarea sau executarea culpabilă a obligaţiilor asumate prin contract, partea în 

culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale disJX)ziţiilor legale în vigoare. 

(2) Neexecutarea sau executarea culpabilă a obligaţiilor federaţiei prevăzute la art.3 se sancţionează, 

după caz, astfel : 

a) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 5% până la 10% pentru 

nerespectarea unuia sau mai multor termene de transmitere la MTS a situaţiilor şi documentelor prevăzute la 

art.3, pct. 3.7, 3.8, 3.9, 3.10; 

b) cu diminuarea sumei alocate cheltuielilor de personal anuale, cu 10 până la 20% pentru 

nerespectarea uneia sau mal multor obligaţii de la art.3, pct. 3.6,; 3.15, 3.16, 

c) cu sistarea virării sumelor aprobate în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art.3, pct. 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.11, 3.12, 3.13,3.14,3.18, 3.19,3.20, 3.21, 3.23,3.24,3.27, 3.28,3.29,3.30 pana la 

remedierea situaţiei constatate; 



d) rezilierea contractului de finanţare în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3 pct. 

3.22, 3.25, 3.31. 

(3) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - c) se efectuează după notificarea prealabilă a 

federaţiei în termen de maxim 15 zile de la constatarea uneia sau mai multor obligaţii cuprinse în prezentul 

contract, de către reprezentanţii MS. Federaţia are un termen de 30 de zile pentru remedierea deficienţelor 

constatate pentru care a fost notificată. 

Art.10. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 

CAPITOLUL X. LITIGII 

Art. 11 . Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării contractului vor face obiectul unei 

concilieri pe cale amiabilă. în cazul în care părţile sunt nemulţumite de rezultatele concilierii, se pot adresa 

instanţelor de judecată competente din Bucureşti, cu exceptia situatiilor în care legea prevede în mod expres şi 

imperativ competenta altei instanţe de judecată. 

CAPITOLUL XL DISPOZIŢII FINALE 

Art. 12. Regimul de gestionare a sumelor repartizate din bugetul MS şi controlul financiar la nivelul 

federaţiei se realizează în condiţiile normelor legale în vigoare. 

Art.13. (1) Federaţia poate face modificari prin decizie internă, fără acordul prealabil de la N-6, asupra 

structurii cheltuielilor prevăzute în anexa nr.2, coroborată cu anexa 1 în limita a 20% din prevederile anuale ale 

programului "Promovarea SJX)rtului de performanţă", in interiorul subprogramelor, cu excepţia cheltuielilor 

aferente posturilor, respectiv în interiorul categoriilor de cheltuieli dar nu mai tarziu de 20 decembrie 2023. 

(2) Federaţia va comunica la structura de specialitate economică şi la structura de specialitate sport din MS 

decizia internă de modificare în termen de 5 zile de la emiterea acesteia; 

(3) în cazul în care modificările depăşesc procentul de 20% din sumele prevazute la alin. (1}, federaţia 

va avea obligaţia să solicite încheierea unui act adiţional, dar nu mai tarziu de 20 decembrie 2023; 

(4} Federaţia poate modifica conţinutul anexei nr.1 la contract, respectiv locul de desfăşurare, perioada 

de desfăşurare, numărul de participanţi pentru unele acţiuni, sau poate înlocui, elimina ori introduce acţiuni noi 

- în cazuri justificate, cu încadrarea în suma anuală prevăzută la subprogramul respectiv. 

(5) Modificările prevăzute la art.13, alin. (4) se JX)t realiza numai după avizarea de către Ministerul 

Sportului. 

Art.14. Prevederile contractului au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter 

tehnic, financiar şi administrativ. 

Art.15. i¼:ldificarea prezentului contract se face cu acordul părţilor şi se consemnează într-un act 

adiţional. 



Art. 16. Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din contract. 

Art.?7. Prezentul contract se încheie în trei exemplare cu aceeaşi valoare juridică, dintre care două 

exemplare p ntru MS şi un exemplar pentru federaţie şi intră în vigoare la data semnării de către ambele pârţi. 
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