
ROMÂNIA  

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a 

Clubului Sportiv „ACTIV PRAHOVA - PLOIEȘTI” 
 
 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare al Domnului președinte al  Consiliului Județean Prahova, 

precum și raportul comun   16014/22.07.2019 al Direcției Economice și al Serviciului 

Resurse Umane,  privind Normele financiare pentru activitatea sportivă a Clubului 

Sportiv ACTIV PRAHOVA - PLOIEȘTI”; 
- Prevederile art. 67^1 alin(3) și  ale art.71 alin.(2) din  Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile 

din   Legea   nr.273/2006   privind   finanțele   publice   locale,   cu   modificările   și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art.130, art.174 precum și  prevederile din partea a VI a – Statutul 

funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația 

publică și evidența personalului plătit din fonduri publice a Codului Administrativ 

aprobat prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
 

 

În temeiul prevederilor   art. 173 alin.(1) lit. a) și b),  alin. (3) lit.a), precum și 

prevederile art. 196 alin.(1) lit.a)  din  Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 . 
 

 

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1  Se aprobă Normele financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv 

„ACTIV PRAHOVA - PLOIEȘTI”, conform anexei  care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
Art. 2   Clubul Sportiv „ACTIV PRAHOVA - PLOIEȘTI” va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 3  Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică din cadrul aparatului de 

specialitate   al   Consiliului   Județean   Prahova   va   comunica   prezenta   hotărâre 

persoanelor interesate. 
 

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 
 
 
 
 

Ploiești, 26 iulie 2019 

Nr. 98 

 

 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Hermina-Adi Bîgiu 



CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                    A N E X Ă  

                                                                                  La Hotărârea  nr…………. 

                                                                                  Din data de ………………. 

 

 

 

N O R M E   F I N A N C I A R E 

pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv 

“ACTIV PRAHOVA – PLOIEȘTI” 

 

CAPITOLUL I 

Obiectul şi domeniul de aplicare 

 

    ART.1 

Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, 

cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, 

participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii 

sportive ale Clubului Sportiv “ACTIV PRAHOVA – PLOIEȘTI”. 

    ART. 2 
 Prezentele norme se aplică de către Clubul Sportiv “ACTIV PRAHOVA – 

PLOIEȘTI”, persoană juridică de drept public, instituție publică de interes județean, 

în subordinea Consiliului Judetean Prahova, finanțată  din subvenții acordate de la 

bugetul local al județului Prahova pentru activitatea sportivă, înființată prin Hotărâre 

a Consiliului Județean Prahova.  

 

CAPITOLUL II 

Definiţii 

    ART. 3 

    În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

    1. activitate sportivă - complex de acţiuni anuale şi/sau multianuale care au ca scop 

comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni 

multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, 

competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive; 

    2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în 

străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai 

multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi 

participarea la competiţii sportive; 

    3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de 

alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea 

rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 

    4. competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului 

de desfăşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din 

România; 

    a) competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care 

are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel 

naţional; 



    b) competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean-competiţie sportivă 

internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui 

câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior; 

    c) competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care 

are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel 

judeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior; 

    d) competiţie sportivă internă de nivel comunal, orăşenesc sau municipal - 

competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia 

desemnarea unui câştigător la nivel comunal, orăşenesc sau municipal; 

    5. competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform 

regulamentelor de desfăşurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii 

sportive din mai multe ţări; 

    6. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, 

altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau 

în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori 

alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi 

stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi 

acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele 

asemenea; 

    7. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării 

pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire 

şi de participare în competiţii; 

    8. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau 

profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop 

profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la 

susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista 

substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA); 

    9. antrenor sau profesor care a selecţionat şi promovat - persoană calificată care se 

ocupă de selecţia şi pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând 

promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel 

scăzut al aptitudinilor şi abilităţilor sportive spre înalta performanţă sportivă. 

Activitatea acestora trebuie evidenţiată de cluburile sportive şi confirmată de 

federaţia sportivă naţională de specialitate; 

    10. profesor care a depistat - persoană calificată, încadrată într-o unitate sau 

instituţie de învăţământ, care în cadrul activităţii didactice a identificat o persoană 

tânără cu potenţial pentru înalta performanţă sportivă şi a recomandat-o unui club 

sportiv în vederea legitimării. Activitatea sa trebuie evidenţiată de cluburile sportive 

şi confirmată de federaţia sportivă naţională de specialitate; 

    11. personal din cadrul federaţiilor - orice persoană care îndeplineşte o funcţie 

oficială în cadrul unei federaţii sportive, confirmată de organul abilitat; 

    12. organizaţii sportive - persoane juridice de drept public sau privat, fără scop 

patrimonial, deţinătoare ale Certificatului de identitate sportivă cărora le-a fost 

atribuit numărul de înregistrare în Registrul sportiv, structuri sportive constituite 

legal, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv asociaţii sportive fără personalitate 

juridică, cluburi sportive, federaţii sportive pe ramură de sport, alte persoane juridice 

de drept public ori privat care, potrivit actului de înfiinţare sau statutului, pot 



organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive, Comitetul Olimpic şi 

Sportiv Român, ligi profesioniste pe ramură de sport; 

    13. sportiv de performanţă - sportiv autorizat în condiţiile legii de către federaţia 

sportivă pe ramură de sport să îşi desfăşoare activitatea sportivă; 

    14. sportiv de înaltă performanţă - sportivul de performanţă care îndeplineşte 

condiţiile de performanţă în competiţiile internaţionale oficiale şi care, la propunerea 

organului competent din cadrul federaţiei sportive naţionale, dobândeşte calitatea de 

sportiv de înaltă performanţă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului; 

    15. contract de activitate sportivă - convenţie încheiată pentru o perioadă 

determinată între structurile sportive şi participanţii la activitatea sportivă care are ca 

obiect desfăşurarea unei activităţi cu caracter sportiv. Modelul cadru al CAS-ului se 

stabileste prin ordin comun al Ministerului Tineretului si Sportului si al Ministerului 

Muncii si justitiei Sociale. Veniturile realizate din Contractul de activitate sportivă se 

încadrează în categoria veniturilor din activităţi independente prevăzute de  Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

   16. program sportiv - plan de activitate în care sunt stabilite, în ordinea desfăşurării 

lor, etapele propuse pentru o perioadă dată; complex de acţiuni care au ca scop 

comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru o 

activitate sportivă secvenţială sau un sezon competiţional. Categoriile de acţiuni care 

constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiuni de 

selecţie, acţiuni de promovare, acţiuni de pregătire sportivă, competiţiile sportive, 

evenimentele sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 

    17. colective tehnice - antrenori, medici, cercetători, metodist, asistent medical, 

kinetoterapeuţi, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alţi specialişti stabiliţi de 

federaţiile sportive sau de către organizaţiile sportive abilitate cu atribuţii în 

coordonarea şi finanţarea activităţii sportive de performanţă, care sunt implicaţi direct 

şi indirect, prin intermediul atribuţiilor, în performanţa sportivă. 

 

CAPITOLUL III 

Participanţii la acţiunile sportive 

A. La acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale 

ART. 4 

    (1) Acţiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea clubului sportiv care le 

organizează. 

    (2) La acţiunile prevăzute la alin. (1) pot participa: 

    a) sportivi; 

    b) antrenori; 

    c) medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, 

alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii. 

    (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) pot beneficia pe perioada acţiunilor 

de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care 

acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi 

organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor 

beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. 

    (4) Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de 

pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de 

ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute 

în buget. 



ART. 5 

    Pe durata acţiunilor de pregătire sportivă desfăşurate în altă localitate decât în cea 

de domiciliu, la care participă sportivi elevi, pentru asigurarea pregătirii şcolare a 

acestora pot participa şi cadre didactice, într-un program stabilit în comun de 

federaţia sportivă naţională şi conducerea unităţii de învăţământ; cadrele didactice 

beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi sportivii. 

B. La competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale 

ART. 6 

    (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot 

participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, arbitrii, 

observatori, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul clubului sportiv ori din 

afara acestuia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative 

necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării 

obiectivelor propuse. 

    (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc 

delegaţia sportivă a clubului pe care îl reprezintă. 

    (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care 

participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de 

Clubul Sportiv “ACTIV PRAHOVA – PLOIEȘTI”, în raport cu regulamentul 

competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu 

încadrarea în fondurile prevăzute în buget. 

CAPITOLUL IV 

Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acţiunilor sportive 

ART.7 

Cheltuielile de transport, cheltuielile de cazare şi cheltuielile de masă sunt stabilite 

în condiţiile legii, conform prevederilor aplicabile instituţiilor publice, cu încadrare în 

prevederile bugetare aprobate. 

Cheltuieli privind alimentaţia de efort 

ART. 8   (1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în 

pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată de 

clubul sportiv, pentru sportivii din secţiile clubului, la toate categoriile de vârstă - 

până la 600 lei lunar/persoană, în limita prevederilor bugetare aprobate. 

Cheltuieli privind plata arbitrilor şi a altor persoane 

ART. 9 

(1) Club Sportiv, în calitate de organizator/participant (in cazul turneelor) de/la 

competiţii sportive, jocuri sportive interne şi internaţionale poate finanţa, pentru 

arbitrii și oficialii delegaţi şi/sau nominalizaţi la acestea, cheltuieli privind 

indemnizaţia de arbitraj, conform prevederilor legale în vigoare, în limita bugetului 

aprobat. 

(2) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea 

competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite până la 2 

indemnizaţii sportive la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei. 

(3) Cheltuielile de transport, masă şi cazare pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la 

competiţiile sportive pot fi finanţate de către clubul sportiv conform , prevederilor 

legale în vigoare, în limita bugetului aprobat. 

Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului 

sportiv şi a altor bunuri 

ART. 10 



    Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor, precum şi pentru 

asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a 

altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive pot fi efectuate de club, astfel: 

a) anual, pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai clubului; 

b) pe perioada acţiunii, pentru membrii delegaţiilor sportive ale clubului sportiv, 

participante la competiţii si alte actiuni sportive internaţionale, pentru materiale si 

echipamente sportive, mijloace de transport, alte bunuri necesare realizării acţiunilor 

sportive. 

Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv 

ART. 11 

    Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea 

de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta 

de reprezentare, după caz, în limita fondurilor prevăzute în buget. 

Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping 

ART. 12 

Clubul sportiv poate să procure, în baza prescripţiei medicale, eliberate de medicul 

clubului: 

a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv; 

b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în 

procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv, 

în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop. 

ART. 13 

(1) Organizația sportivă poate efectua cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii 

medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, 

scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor 

de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a 

tratamentelor postoperatorii ale acestora. De asemenea clubul sportiv poate efectua 

cheltuieli pentru investigațiile medicale pentru sportivii și ceilalți participanți la 

activitatea sportivă care fac parte din staful tehnic (banca tehnică) al secțiilor sportive 

ale instituției, în limita fondurilorbugetare aprobate. 

(2) Clubul sportiv poate efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale situate 

în bazele sportive pe care le administrează, cu medicamente, materiale şi aparatură 

sanitară şi de refacere după efort, pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, şi a 

staţiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare 

aprobate în acest scop. 

(3) Pentru realizarea controalelor doping, clubul poate efectua cheltuieli în lei, pentru 

testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările 

internaţionale a fi efectuate în străinătate. 

(4) Structura sportivă poate efectua cheltuieli pentru asistenţa medicală necesară 

desfășurării competițiilor/acțiuni/turnee sportive, cu încadrarea în prevederile 

bugetare aprobate. 

Alte categorii de cheltuieli 

ART. 14 

    (1) Pentru organizarea, respectiv desfăşurarea acţiunilor sportive reglementate de 

prezentele norme, organizaţia sportivă pot efectua, după caz, cu încadrarea în 

prevederile bugetare aprobate, cheltuieli şi pentru: 

    a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură 

birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor; 



    b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi 

altele asemenea; 

    c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de 

pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; 

    d) achiziţionarea de panouri şi materialede promovare, materiale pentru pavoazare, 

rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale, precum și a materialelor 

de promovare a activităţii sportive, cum ar fi: tricouri, cravate, eşarfe, diplome, 

medalii, cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afişe şi pliante şi altele 

asemenea; 

    e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a 

acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori; 

    f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile, obținerea vizelor de 

intrare cât și a tuturor costurilor aferente obținerii dreptului de ședere legal în 

România a cetățenilor străini, sportive sau antrenori actuali sau viitori ai clubului 

sportiv ; 

    g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau 

localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor, cheltuieli pentru 

asigurările de călătorie; 

    h) activităţi culturale, de divertisment (majorete, etc) și altele asemenea; 

    i) plata lectorilor şi a translatorilor; 

    j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 17 

lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; 

    k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; 

    l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei. 

m) activități de impresariat, scounting încheiate cu persoane licenţiate în vederea 

reprezentării, negocierii, contractării de sportivi, antrenori și alți participanți la 

activitatea sportivă; 

n) transportul sportivilor de performanță în/de la localitatea de domiciliu, conform 

clauzelor negociate în contractul incheiat cu clubul sportiv; 

o) deplasarea sportivilor la solicitarea federațiilor sportive pe ramura de sport, cu 

aprobarea ordonatorului de credite; 

p) transportul, cazarea si masa delegațiilor sportive ale echipelor 

vizitatoare/oaspete, cu aprobarea conducătorului clubului. 

    (2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, 

consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de 

specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, organizaţia sportivă, în limita 

prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua: 

    a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice 

şi sportului; 

    b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; 

    c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a 

materialelor de specialitate din domeniu; 

    d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a 

activităţii sportive; 

    e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; 

    f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi 

de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; 

    g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor; ; 



h) cheltuieli privind contribuţiile şi cotizaţiile anuale, garantii si alte taxe la 

organismele nationale si internaţionale cu profil sportiv, conform normelor legale, 

respectiv regulamentelor acestora; 

i) cheltuieli ocazionate de deplasarea pentru tragerea la sorți, a workshop-urilor, a 

vizionării meciurilor și studierii adversarului, la competiții interne și internaționale, 

cu acoperirea costurilor de transport, cazare și masa, bilete de intrare și transport 

local.    

 

CAPITOLUL V 

Drepturi de activitate sportivă, premii, prime şi alte drepturi 

ART. 15 

(1) Participanții la activitatea sportivă prevăzuți in art.67^1 alin. (1) din Legea 

educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare îşi 

vor desfăşura activitatea în cadrul clubului sportiv în baza unui contract individual de 

muncă, contract de activitate sportivă sau contract de prestări servicii sportive. 

(2)Valoarea drepturilor băneşti aferente activităţii sportive sunt sume brute stabilite 

de către conducătorul clubului şi beneficiarul contractului de activitate 

sportivă/contractului de prestari servicii sportive şi/sau impresarul sportiv, cu 

încadrarea în bugetul aprobat al clubului putând fi achitate din subvențiile alocate de 

la bugetul local.  

(3) Valoarea unui contract de activitate sportivă va fi stabilită în baza unui punctaj 

conform tabelului alăturat: 

 

 

 

 

a) Criterii pentru sportivi 

Criterii 

Obiective 

1.Ramura de sport
1
/ 

postul vizat 

1 Sport de echipă /titular 1,00 

1 Sport de echipă/rezervă  0,75 

1 Sport de echipă /post 

deficitar² 

1,25 

2.Obiectivul sezonului³ 

2 Local /regional  0,50 

2 Național 1,00 

2 European/Mondial 1,25 

3.Adresabilitate ramură 

sport
4 

3 Sporturi cu participare 

mare(peste 10 echipe ) 

1,00 

3 Sporturi cu participare 

medie(7-10 echipe ) 

0,50 

3 Sporturi cu participare 

mică(sub 6 echipe ) 

 

 

0,25 



Criterii 

subiective 

4.Vârstă 
4 Junior 0,25 

4 Senior 1,00 

5.Notorietate/Performanțe
5 

5 Divizia/ Ligă a III și a 

IV  

0,10 

5 Divizia/ Ligă a II-a  0,25 

5 Divizia/ Ligă  I 0,50 

5 Lot olimpic 2,50 

5 Lot național juniori 1,00 

5 Lot național seniori 2,00 

- Campionat național   

5 Loc I  2,00 

5 Loc II  1,50 

5 Loc III  1,00 

 

1 Pentru sporturile de echipă  

2 Stabilit de către team manager și/sau antrenorului echipei 

3 Stabilit de conducerea clubului 

4 Conform Anuarului statistic editat de ministerul tineretului și sportului 

5 Prin raportarea la participarea la competițiile oficiale organizate de către federațiile naționale/europene 

 

b) Criterii pentru antrenori și ceilalți membri ai colectivelor tehnice 

Criterii 

obiective 

1.Ramura de sport 1 Sport de echipă  1,25 

2.Funcția 

2 Antrenor coordonator 2 

2 Antrenor principal 1,5 

2 Antrenor secund 1,25 

 

2 Alți membri ai 

colectivelor tehnice 

0,75 

3.Adresabilitate ramură 

sport
1 

3 Sporturi cu participare 

mare 

1,5 

3 Sporturi cu participare 

medie 

1 

3 Sporturi cu participare 

mică 

0,25 

Criterii 

subiective 

4.Vârsta sportivului 

antrenat 

4 Junior 0,25 

4 Senior 1,00 



5.Notorietate
2
 / 

Performanțe 

5 Divizia/ Ligă a III și a IV   0,10 

 Divizia/ Ligă a II-a  0,25 

5 Divizia/ Ligă  I 0,50 

5 Lot olimpic 2,50 

5 Lot național juniori 1,00 

5 Lot național seniori 2,00 

- Campionat național  - 

5 Loc I  2,00 

5 Loc II  1,50 

5 Loc III  1,00 

1Conform Anuarului statistic editat de Ministerul Tineretului si Sportului 

2 Prin raportarea și participarea la competițiile oficiale și organizate de către federațiile naționale/europene 

 

 

 

    (4)  Pentru fiecare criteriu se alege o singură variantă de punctaj, cea mai 

favorabilă în care se află beneficiarul contractului de activitate sportivă. Valoarea 

unui punct este egală cu   nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată. 

    (5) Cuantumul maxim al remuneraţiei lunare, în baza unui contract de activitate 

sportivă încheiat cu structura sportivă, îl reprezintă produsul dintre nivelul salariului 

de bază minim brut pe țară garantat în plată  şi  suma punctelor obţinute în baza 

criteriilor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b), după caz în limita prevederilor bugetare 

aprobate. 
 

A. Premii pentru sportivi 

ART. 16 

    (1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, clubul sportiv 

poate acorda sportivilor, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi 

amploarea competiţiei, de contribuţia personală şi în limita bugetului aprobat, 

premii/recompense în lei şi/sau în obiecte. 

ART.17 

(1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel 

naţional de seniori, clubul sportiv poate acorda premii/recompense, în limita 

prevederilor bugetare aprobate, astfel: 

a) un premiu/o recompensă de până la 700 lei/sportiv pentru  meciurile câştigate în 

primul eşalon valoric al competiţiei; 

b) un premiu/o recompensă de până la 400 lei /sportiv pentru meciurile câştigate în al 

doilea eşalon valoric al competiţiei. 

(2) Premiile/Recompensele se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi 

de contribuţia fiecărui sportiv. 

B. Premii pentru antrenori, tehnicieni şi alţi specialişti 



ART. 18 

(1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanţelor de către sportive la 

jocurile olimpice, campionatele mondiale şi europene şi la alte competiţii prevăzute 

la art. 24 pot fi premiaţi/ recompensaţi, în limita bugetului aprobat, în funcţie de: 

a) valoarea performanţei obţinute de sportivi; 

b) gradul de realizare a obiectivelor planificate; 

c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor; 

d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor  

premiaţi/recompensaţi, după caz. 

(2) Nivelul maxim al premiului/recompensei ce se poate acorda antrenorilor pentru 

performanţele obţinute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la 

una dintre competiţiile sportive prevăzute la art. 24 se stabileşte,  în limita bugetului 

aprobat, după cum urmează: 

La jocurile sportive: 

- antrenorul principal poate primi un premiu/o recompense echivalent/echivalentă cu 

cel mult triplul celui mai mare premiu/celei mai mari recompense acordat/acordate 

unuia dintre sportivi; 

- antrenorii secunzi pot primi un premiu/o recompensă de până la 60% din 

premiul/recompensa acordat/acordată antrenorului principal. 

- ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile 

sportive, conform normelor proprii, pot primi un premiu unitar de până la 30% din 

valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare. 

ART. 19 

În afara premiilor prevăzute în prezentul capitol, la competiţiile sportive interne, 

începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, 

diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective, cu încadrarea în 

prevederile bugetare aprobate. 

C. Alte premii 

ART. 20 

Anual, clubul sportiv stabileste, laureaţii sportului la nivelul structurii sportive, în 

baza performanţelor obţinute. Sportivii desemnaţi pot primi premii/recompense în 

bani şi/sau în obiecte în valoare totală de până la 10.000 lei, cu încadrarea în 

prevederile bugetare aprobate. 

CAP. VI 

Dispoziţii finale 

ART. 21 

Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează 

potrivit legii. 

ART. 22 

Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel: 

    a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, 

potrivit regulamentului acesteia; 

    b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă 

de participare şi altele asemenea, de către clubul sportive pentru sportivii proprii 

înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei 

sportive. 

ART. 23 



Pentru realizarea scopului și obiectului de activitate al clubului, clubul sportiv va 

putea încheia protocoale de colaborare cu alte organizații sportive, în baza cărora se 

vor putea efectua cheltuielile prevăzute de prezentele norme, în limita bugetului 

aprobat. 

ART.24 

(1) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit 

normelor privind finanţele publice locale. 

(2) Pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor sportive prevăzute de prezentele norme 

se pot efectua plăţi în avans, în condiţiile existenţei unor contracte ferme, în cuantum 

de până la 30% din valoarea contractului, în condiţiile legii. 

ART. 25 

  Sumele prevăzute în prezentele norme includ şi taxa pe valoarea adăugată. 

ART.26 

  Pentru performanțele obținute la competițiile sportive care nu au fost autorizate în 

condițiile legii, nu se acordă premii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

Nr. 16013/22.07.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru 

 activitatea sportivă a Clubului Sportiv “ACTIV PRAHOVA - PLOIEȘTI” 

 

 

             În conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) și lit d) și alin.(5) lit.f)  din 

Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

“consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sportul “ 

         Ordonanța de urgență nr.38/18.05.2017 privind modificarea și completarea 

Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 a avut drept scop modificarea și 

completarea cadrului legislativ astfel încât să se preîntâmpine blocarea raporturilor 

juridice dintre sportivii de performanță, structurile sportive și administrația publică 

locală și să se ofere posibilitatea realizării unei finanțări minime a activității sportive 

de către administrația publică locală.  

         La  art.18^
1 

la alin.(1), (2), (3) din Legea nr.69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare  se precizează: 

 “ (1)  Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot 

aloca sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor 

sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea acestora. 

    (2)  Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot 

aloca sume din bugetul local pentru: 

    a) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate 

pe raza unităţii administrativ-teritoriale; 

    (3)Autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume pentru finanţarea 

infrastructurii şi activităţii sportive, potrivit alin. (1) şi (2), din bugetul aprobat." 

 Prin H.C.J. nr. 87/17.07.2019 s-a aprobat înfiinţarea  Clubului Sportiv “ACTIV 

PRAHOVA - PLOIEȘTI”, drept pentru care am iniţiat prezentul proiect de hotărâre 

pentru aprobarea condiţiilor, criteriilor şi procedurii precum şi cuantumului pe fiecare 

categorie de cheltuieli privind activităţile sportive. 

         Văzând  prevederile art.  67^1, alin. (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare care  precizează: 

        "Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de 

cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive, se 

stabilesc, după caz, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a 

autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale". 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare proiectul de 

hotărâre anexat. 

PREȘEDINTE, 



Bogdan Andrei Toader 
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr.16014/22.07.2019 

 

R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru 

 activitatea sportivă a Clubului Sportiv “ACTIV PRAHOVA - PLOIEȘTI” 

 

 

           Văzând  prevederile art.  67^1, alin. (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare  se precizează: 

    “Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de 

cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive, se 

stabilesc, după caz, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor 

deliberative ale administraţiei publice locale." 

 Aprobarea Ordonanței de Urgență nr.38/18.05.2017 privind modificarea și 

completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 a avut drept scop 

modificarea și completarea cadrului legislativ astfel încât să se preîntâmpine blocarea 

raporturilor juridice dintre sportivii de performanță, structurile sportive și 

administrația publică locală și să se ofere posibilitatea realizării unei finanțări minime 

a activității sportive de către administrația publică locală.  

Între sportivul de performanţă şi o structură sportive se poate  încheia contract 

de activitate sportivă prin care se stipulează valoarea drepturilor băneşti aferente 

contraprestaţiei depuse de sportiv, modalităţile şi termenele de plată, precum şi alte 

drepturi şi obligaţii reciproce ale părţilor contractante. 

La  art.18^
1 

la alin.(1), (2), (3) și(4) din  Legea nr.69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare  se precizează: 

 “ (1)  Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot 

aloca sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor 

sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea acestora. 

    (2)  Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot 

aloca sume din bugetul local pentru: 

    a) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate 

pe raza unităţii administrativ-teritoriale;  

    (3)Autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume pentru finanţarea 

infrastructurii şi activităţii sportive, potrivit alin. (1) şi (2), din bugetul aprobat. 

    (4) În bugetul autorităţilor sau instituţiilor publice ale administraţiei publice 

centrale se pot cuprinde sume pentru finanţarea activităţii structurilor sportive care au 

calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea sa, în condiţiile legii". 

 

 

 



 În acest sens, au fost elaborate Normele financiare pentru activitatea sportivă a 

Clubului Sportiv “ACTIV PRAHOVA - PLOIEȘTI”, având în vedere: 

- cadrul normativ general aplicabil la  nivelul autorităţilor şi instituţiilor 

administraţiei publice centrale, (Hotărârea de Guvern nr.1447/2007 privind aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările 

ulterioare); 

- prevederile legale privind normativele de cheltuieli aplicabile instituţiilor 

publice;  

- încadrarea în bugetul județului aprobat pentru anul 2019. 

 

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Director executiv , 

 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Șef serviciu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


