
REGULAMENT DE LICITAȚIE ORGANIZARE A COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE GO 
 
 

 
Dispoziţii generale 
 
1. Acordarea dreptului de organizare a unei competiții sportive de go se face în temeiul: 
 
Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotãrârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a            
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 
Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din           
fonduri publice a proiectelor structurilor sportive; 
Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă,           
cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordinului nr. 631/2017 al Ministerului Tineretului și Sportului comun cu Ordinul nr. 890/2017 al 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind aprobarea modelului-cadru al contractului de           
activitate sportivă și hotărârii Consiliului local nr. 1030/2017 
 
Statutului FRGo 
 
2. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru              
atribuirea contractelor de organizare de competiții sportive de go conform calendarului           
competitional: 
a) susţinerea financiară (parţială/totala) a acţiunilor/activităţilor interne şi internaţionale a          
structurilor sportive din țară; 
b) susţinerea sportului pentru toți - evenimentelor sportive de interes local, regional, naţional şi              
internaţional 
3. În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea             
semnificaţie: 
a) autoritatea organizatoare – FRGo; 
c) beneficiar (gazda) – solicitantul căruia i se atribuie contractul de organizare competitie             
sportiva în urma aplicării procedurii de selectie a acestuia, conform criteriilor de performanta             
enumerate în anexa 1; 
d) solicitant – persoană juridică fără scop patrimonial – structura sportivă de drept privat fără               
scop lucrativ şi asociaţia pe ramură de sport – sau instituţia de drept public care depune o                 
propunere de organizare. 
 
Programe sportive 
 
(1) Programele sportive propuse pentru licitarea organizării sunt: 
- Promovarea sportului de performanţă şi 
- Sportul pentru toţi - evenimente. 



 
(2) Scopul şi obiectivele programelor menţionate: 
Promovarea sportului de performanţă 
Scop: 
-selecția, pregătirea, performanța şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate            
deosebite pe plan intern şi internaţional; 
-organizarea de evenimente publice de interes naţional şi internaţional. 
 
Sportul pentru toţi – evenimente sportive 
Scop: 
– organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi               
a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi; 
 
– selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori; 
– organizarea de evenimente sportive de interes local, regional, naţional şi internaţional. 
Obiectiv: 
– atragerea şi educarea cât mai multor cetăţeni, din toate categoriile sociale şi de vârstă, pentru                
practicarea go-ului. 
 
Principii de atribuire a contractelor de finanţare: 
 
a) liberă concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce desfăşoară            
activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni beneficiar, în condiţiile legii și ale criteriilor stabilite                
de finanţator; 
b) transparenţa, prin punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la             
condițiile organizatorice; 
c) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a              
criteriilor pentru atribuirea contractului de organizare, astfel încât orice persoană juridică ce            
desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; 
 
Procedura de selecţie a proiectelor 
 
(1) Atribuirea contractelor de organizare competiții se face exclusiv pe baza selecţiei de             
proiecte, procedură 
care permite atribuirea unui contract de organizare prin selectarea acestuia de către o comisie,              
cu 
respectarea criteriilor de performanta din anexa 1. Rezultatele evaluării în urma selecţiei vor fi              
supuse 
aprobării BF-ului. 
(2) Procedura de selecţie de cluburi organizatoare cuprinde următoarele etape: 
a) publicarea pe site a calendarului competitional ; 
b) publicarea anunţului de participare; 
c) înscrierea candidaţilor; 



d) transmiterea documentaţiei; 
e) prezentarea propunerilor de organizare; 
f) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi             
financiară; 
g) evaluarea propunerilor de proiecte şi selecţia proiectelor structurilor sportive; 
h) comunicarea rezultatelor; 
i) încheierea contractului sau contractelor de co-organizare; 
 
Depunerea documentaţiei 
 
Documentaţia de solicitare a organizării unei competiții se depune într-un exemplar (set),            
indosariat şi cuprinde: 
– CIF club afiliat FRgo provizoriu sau definitiv; 
- scrisoare de intenție cu menționarea locului de desfășurare a competiției, modului de transport              
pană acolo, condiții de cazare și masa, sponsori, premii, capacitate jucători 
- raport de activitate pentru anul 2019 (competiții, premii, distincții, nr. membri activi club) 
 
Desfăşurarea procedurii de selecţie 
 
(1) Anunţul public privind sesiunile de selecţie este comunicat pe site-ul Frgo cu cel puţin 90 de                 
zile calendaristice înainte de data competiției 
(2) Frgo are obligaţia de a verifica îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de participare la                
selecţie. 
(3) Selecţia proiectelor structurilor sportive se realizează de către o comisie constituită la nivelul              
Frgo. 
Comisia de analiză și selecţie este alcătuită din membri BF. Comisia este legal întrunită în               
prezența a trei membri cu drept de vot. 
(4) Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii             
privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei şi să le depună online la adresa            
secretariat@frgo.ro în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa              
acestora a rezultatului selecţiei. 
(5) Contestațiile pot fi depuse în maxim trei zile lucrătoare de la data publicării propunerilor               
Comisiei de analiză și selecție pe site-ul frgo/anunțuri. Aceste contestații se depun la online, la               
adresa secretariat@frgo.ro 
(6) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării               
termenului pentru depunerea contestaţiilor. În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de          
candidaţi, se va înfiinţa Comisia de soluţionare a contestaţiilor aprobată prin hotărâre a             
Consiliului local, formată din trei membri BF (doi membri și un președinte). 
Comisia de soluționare a contestațiilor analizează motivele respingerii și înaintează Comisiei de            
analiză și selecție a proiectelor propunerea de aprobare/respingere a contestației. 
 
 
 



ANEXA 1 - CRITERII DE PERFORMANȚĂ 
 

Categorii evaluare Punctaj 
maxim 

1. Capacitatea organizațională 15 

1.1. Experiența solicitantului în organizarea competitiilor și capacitatea 
administrativă și financiară 

5 

1.2. Experiența structurii în organizarea competitiilor 5 

1.3. Nivelul și relevanța implicării partenerilor în proiect 5 

2. Calitatea și fezabilitatea ofertei de organizare 45 

2.1. Coerența concepției generale a modalității de organizare 
(coerență=problemă/nevoi-scop-obiective-rezultate-impact) 

5 

2.2. Relevanța obiectivelor pentru atingerea scopului, claritatea și realismul 
obiectivelor 

5 

2.3. Mărimea grupurilor țintă. Nivelul de implicare al beneficiarilor  10 

2.4. Rezultate și impact 5 

2.5. Metode de evaluare și monitorizare 5 

2.6. Vizibilitatea proiectului, metodele de promovare și diseminare 5 

2.7. Valoare adăugată, responsabilitate socială 5 

2.8. Sustenabilitatea proiectului. Măsura în care proiectul are efecte durabile și 
prevede măsuri de gestionare a riscurilor interne/externe 

5 

3. Buget și eficacitatea distribuirii costurilor 40 

3.1. Măsura în care bugetul este întocmit realist, corect și acoperă în mod 
cost-eficient necesitățile proiectului 

5 

3.2. Măsura în care cheltuielile prevăzute sunt corelate cu activitățile propuse 5 

3.3. Măsura în care solicitantul asigură și alte surse de venit pentru finanțarea 
proiectului 

15 

3.4. Sponsorizări și publicitate 10 



3.5. Feedback comunitate 5 

TOTAL 100 

 
 
 
 
 
 
 
 


