
 

 

C. Bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul programului/programelor 

federaţiei pe anul 2021  

Programe, subprograme, 
categorii de cheltuieli 

Propuneri 2021 (lei) 

Total  

din bugetul MTS Din venituri 
proprii ale 
federaţiei 

A. Programul 
„Promovarea sportului de 
performanţă” – total, din 
care : buget de stat 

22.726.266 18.449.266 4.277.000 

I. Subprogramul calendar 
sportiv naţional – total, din 
care : 

458.000 415.000 43.000 

● cheltuieli cu organizarea 358.000 315.000 43.000 
● premii (medalii, diplome, 
tricouri, etc.) 

100.000 100.000  

II. Subprogramul calendar 
sportiv internaţional 
(competiţii sportive 
internaţionale) – total, din 
care : 

7.012.098 6.712.098 300.000 

● cheltuieli de participare / 
organizare competiţii 
sportive internaţionale 
(transport 
internaţional/intern, cazare, 
diurnă/masă, alte cheltuieli 
prevăzute de lege) 

8.545.240 5.887.440 3.424.000 

● premii (altele decât cele 

acordate de către MTS şi 
COSR) 

10.000 10.000  

III. Subprogramul pregătire 
loturi olimpice şi/sau 
naţionale – total, 

8.545.240 5.887.440 3.424.000 

● cazare, masă, transport, 
susţinătoare de efort şi 
medicamente 

8.545.240 5.887.440 3.424.000 

● cercetare ştiinţifică    
● alte cheltuieli (se va 
specifica natura acestora) 

10.000 10.000  

IV. Cheltuieli de personal 
aferente salariaţilor care 
derulează programul, 
corespunzătoare unui număr 
de 20 posturi 

1.260.000 900.000 360.000 

V. Cheltuieli bunuri şi 
servicii, altele decât cele 
prevăzute la pct. I, II, III şi 
IV necesare desfăşurării 
programului, cu excepţia 
cheltuielilor de telefonie şi a 
celor privind carburanţii 

300.000 150.000 150.000 

VI. Cheltuieli pentru 
materiale şi  
echipament sportiv (inclusiv 
echipament de reprezentare) 

1.006.239 1.006.239  

VII. Cheltuieli pentru 
control doping 
 

50.000 50.000  

VIII. Cheltuieli de 

participare la congrese, 
conferinţe internaţionale şi 
altele asemenea 

24.250 24.250  



   

 

 

 

 

 

IX. Cheltuieli realizare 
cursuri de perfecţionare a 
antrenorilor 

60.000 60.000  

X. Cheltuieli pentru activităţi 
de pregătire, 
organizare/participare 
competiţii pentru juniori mici 

2.000.000 2.000.000  

XI. Cheltuieli pentru 
activităţi de pregătire, 
organizare/participare 
competiţii pentru copii sub 9 
ani 

   

XII. Cheltuieli pentru 
indemnizaţii sportive juniori 
I, tineret 

250.000 250.000  

XIII Cheltuieli cu 
persoanele cu nevoi 
speciale  

30.000 30.000  

B. Programul 
„Întreţinerea, 
funcţionarea şi 
dezvoltarea bazei 
materiale sportive” – 

total, din care : 

   

1. Cheltuieli de întreţinere şi 
funcţionare a bunurilor 
imobile primite de către 
federațiile sportive naționale 
în folosință gratuită din 
domeniul public/privat al 
statului și/sau din domeniul 
public/privat local, sau care 
se află în proprietatea 
privată a federației sportive 
naționale 

   

2. Cheltuieli de capital de 
natura investitiilor respectiv 
de natura reparațiilor 
capitale pentru imobilele 
date în folosință gratuită din 
administrarea Ministerului 
Tineretului și Sportului către 
federațiile sportive naționale 

   

3. Cheltuieli de capital de 
natura activelor fixe 
necesare derularii 

programelor sportive de 
utilitate publica 

   

TOTAL A + B  22.726.266 18.449.266 4.277.000 


