
Anexa nr.2 la contract
Federaţia Romana de Automobilism Sportiv

REPARTIZAREA
sumei aprobate din bugetul MTS (alocaţii de la bugetul de stat şi venituri proprii MTS) şi a veniturilor proprii ale federaţiei 

pe programe, subprograme şi categorii de cheltuieli

PROGRAM 2019
Din bugetul MTS din care :

Programe, subprograme, categorii de cheltuieli Alocaţii Trim. Trim. Trim. Trim.
buget I II III IV
stat

1 2 3 4 5 6
A. Programul "Promovarea sportului de performanţă" - total, 479000 229000 177856 46424 25720

din care :
I. Subprogramul calendar sportiv naţional - total 39280 0 27856 11424 0

din care :
● cheltuieli cu organizarea competiţiilor sportive naţionale
● premii (medalii, diplome, tricouri, etc.)
II. Subprogramul calendar sportiv internaţional (competiţii sportive
internaţionale) - total, 262050 137050 125000

din care :
● cheltuieli de participare/organizare competiţii sportive internaţionale 262050 137050 125000
(transport internaţional/intern, cazare, diurnă/masă, alte cheltuieli prevăzute
de lege)
● premii (altele decât cele acordate de către MTS şi COSR)
III. Subprogramul pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale - total,

din care :
● cazare, masă, transport, susţinătoare de efort şi medicamente, 
indemnizaţie de lot
● cercetare ştiinţifică
● alte cheltuieli (se va specifica natura acestora)
IV. Cheltuieli de personal aferente salariaţilor care derulează programul, 
 corespunzătoare unui număr de 11  posturi, total 98700 68700 10000 10000 10000
V. Cheltuieli bunuri şi servicii, altele decât cele prevăzute la pct. I, II, III şi IV, 55720 0 15000 25000 15720
necesare desfăşurării programului, cu excepţia cheltuielilor de telefonie şi a 
celor privind carburanţii
VI. Cheltuieli materiale şi echipament sportiv
VII. Cheltuieli control doping
VIII. Cheltuieli de participare la congrese, conferinţe internaţionale
IX. Cheltuieli organizare cursuri de perfecţionare antrenori 23250 23250
X. Cheltuieli pentru activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii
pentru juniori mici
XI. Cheltuieli pentru activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii
pentru copii sub 9 ani
XII. Cheltuieli indemnizatii sportive pentru juniori I şi tineret 



B. Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei
materiale sportive" - total,

din care :
I. Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a bazei materiale sportive
II. Investiţii şi reparaţii capitale ale bazei materiale sportive aflate în 
administrarea MTS şi în folosinţa gratuită a federaţiei, precum şi bunuri 
imobile din domeniul public/privat al statului, domeniul public local sau în proprietatea 
privată a federaţiei sportive naţionale.
TOTAL A + B 479000 229000 177856 46424 25720

* Veniturile proprii ale federaţiei se detaliază numai pe total subprograme, respectiv pct. AI, II, III, IV, V, VI, , BI,BII 

NOTĂ : Detalierea pe trimestre se va efectua numai la nivelul programelor, subprogramelor şi pentru punctele  IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI şi XII

Reprezentanţi legali : MTS MTS 
(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila federaţiei) Direcţia sinteză şi evaluare Direcţia economică şi 
Presedinte -Norris Marcu Mageanu activitate sportivă resurse umane

Secretar General-Cristian Notaru

Director economic- Cristina Eugenia Catrina


