
Programe / subprograme / categorii
de cheltuieli

suma venituri  din suma din venituri din suma din venituri
repartizată proprii ale repartizată proprii ale repartizată proprii ale

de MTS federaţiei, de MTS federaţiei, de MTS federaţiei,
total total total

A. Programul "Promovarea sportului de performanţă" - 2900000 308880 860712 2149980 2900000 4003584
total, din care :

I. Subprogramul pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale - total, 978717 10000 338097 696933 978717 1959168

din care :
● cazare, masă, transport, susţinătoare de efort şi medicamente,
    indemnizaţie de lot
● cercetare ştiinţifică
● alte cheltuieli (se va specifica natura acestora)

II. Subprogramul calendar sportiv naţional - total, 192024 0 4867 -4000 192024 2470

din care :
● cheltuieli cu organizarea competiţiilor sportive naţionale
● premii (medalii, diplome, tricouri, etc.)

III. Subprogramul calendar sportiv internaţional (competiţii 670640 170000 140293 1123063 670640 1550894

      sportive internaţionale) - total,
din care :

● cheltuieli de participare/organizare competiţii sportive

internaţionale (transport internaţional/intern, cazare, diurnă/

masă, alte cheltuieli prevăzute de lege)
● premii (altele decât cele acordate de către MTS şi COSR)
IV. Cheltuieli de personal aferente salariaţilor care derulează

programul, corespunzătoare unui număr de 13.5 posturi, total 643743 78880 162483 5793 643743 116661

V. Cheltuieli bunuri şi servicii, altele decât cele prevăzute 

la pct. I, II, III şi IV, necesare desfăşurării programului, cu 223062 50000 55606 -23904 223062 17883

excepţia cheltuielilor de telefonie şi a celor privind carburanţii
VI. Cheltuieli pentru materiale şi echipament sportiv 152993 0 143545 352994 152993 352994
VII. Cheltuieli pentru control doping 3034 0 3034 0 3034 0
VIII. Cheltuieli de participare la congrese internaţionale 19972 0 11972 -850 19972 3514
IX. Cheltuieli organizare cursuri de perfecţionare antrenori 766 0 766 0 766 0
X. Cheltuieli pentru activităţi de pregătire, organizare/participare 15049 49 -49 15049 0
competiţii pentru juniori mici
XI. Cheltuieli pentru activităţi de pregătire, organizare/participare 0 0 0 0
competiţii pentru copii sub 9 ani
XII. Cheltuieli pentru indemnizaţii sportive pentru juniori 1 0 0 0 0
şi tineret
B. Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea 0 0 0 0 0 0
     bazei materiale sportive" - total,

din care :
I. Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare  0 0 0 0 0 0
a bazei materiale sportive     
II. Investiţii şi reparaţii capitale ale bazei materiale sportive 0 0 0 0 0 0
aflate în administrarea MTS şi în folosinţă gratuită a federaţiei
TOTAL A + B 2900000 308880 860712 2149980 2900000 4003584

C O N T U L  D E  E X E C U Ţ I E

privind utilizarea sumei repartizate din bugetul MTS şi a veniturilor proprii ale federației pe perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

pe 2021 care se face raportarea sfârşitul trim raportat
(ct. de disponibil) (ct. de disponibil)

Sume Plăţi efectuate în Plăţi efectuate cumulat de la
aprobate trimestrul pentru începutul anului până la


