
 
Anexa 1.2 la Regulament 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - estimat 

al structurii sportive/ organizaţiei ..........................................................................................  

Proiectul ......................................................  

din Programul „Promovarea sportului de performanta”. Perioada şi locul desfăşurării ... ..................  

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire indicatori TOTAL 

TRIM 
I 

TRIM 
II 

TRIM 
III 

TRIM 
IV 

OBSERVAŢII1 

I. 
VENITURI - TOTAL, din care: 

1+2 
     

1. 
Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d) 

      

a). contribuţie proprie       

b). donaţii       
c). sponsorizări       

d). alte surse       

2. 
Finanţare nerambursabila din bugetul 

local 

      

II. 
CHELTUIELI - TOTAL, din care: 

1-11 
     

1. 
Închirieri baze sp,sali,spatii, 

aparatura,alte bunuri 

      

2. 
Onorarii /fond premiere/ Consultanţă 

      

3. Transport       

4. Cazare şi masă       

5. Consumabile       

6. Echipamente       

7. Servicii       

8. Administrative       

9. Tipărituri       

10. Publicitate       

11. 
Alte cheltuieli (se vor nominaliza) 

      

 Alimentatie de efort       

 

Plata arbitri, medici și alte persoane 

      

 



La veniturile obtinute din donatii, sponsorizări și alte surse, la rubrica de observații se va specifica 
denumirea persoanei fizice sau juridice care acordă finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, 
fax, email) 

 

 Asigurarea persoanelor, a 

materialelor și echipamentelor 

sportive și a altor bunuri 

      

 Achiziţionarea de materiale și 

echipamente sportive 

      

 Medicale și pt. control doping       

 -Premii, indemnizaţii       

 Altele...       

 

-refacere după efort, recuperare,igiena 

      

 -asig. serviciilor medicale,ordinii 

publice,a resp.normelor PSI 

      

 

-achiz.panouri, materiale publicitare... 

      

 -cheltuieli pentru promovare baze 

sportive 

      

 

-taxe de înscriere/ participare la 

acţiuni sportive, taxe de organizare 

      

 -taxe de vize       

 -pentru realizarea acţiunilor de 

cercetare,documentare,informare 

      

 

-consultanță în domeniul sportului 

      

  .... și alte cheltuieli( se vor 

nominaliza) 

      

 TOTAL       

 %      100 

 



 

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială: 

Nr 

crt 

Categoria 

bugetară 

Contribuţia 

finanţator 

Contribuţia Beneficiarului Total 

buget 
Contribuţie 

proprie 

Alte surse, donaţii, 

sponsorizări, etc 

1. 

 
închirieri baze sp, săli, spații, 

aparatură,alte bunuri 

    

2. 
Onorarii /fond premiere/ 

Consultanţă 

    

3. Transport     

4. Cazare şi masă     

5. Consumabile     

6. Echipamente     

7. Servicii     

8. Administrative     

9. Tipărituri     

 



 

Distribuţia în detaliu, în interiorul capitolelor/articolelor/ acţiunilor/ activităţilor din Anexa 2, a sumelor locate 

10. Publicitate     

11. 
Alte cheltuieli (se vor 

nominaliza) 

    

 Alimentaţie de efort     

 Plata arbitri, medici și alte 

persoane 

    

 Asigurarea persoanelor, a 

materialelor și 

echipamentelor sportive și a 

altor bunuri 

    

 

Achiziţionarea de materiale și 

echipamente sportive 

    

 

Medicale și pt. control doping 

    

 -Premii, indemnizaţii     

 Altele...     

 -refacere după efort, 

recuperare,igienă 

    

 -asig. serviciilor 

medicale,ordinii publice,a 

resp.normelor PSI 

    

 -achiz.panouri, materiale 

publicitare... 

    

 -cheltuieli pentru promovare 

baze sportive 

    

 -taxe de înseriere/ participare 

la acţiuni sportive, taxe de 

organizare 

    

 -taxe de vize     

 -pentru realizarea acţiunilor 

de cercetare, documentare, în 

formare 

    

 -consultanță în domeniul 

sportului 

    

  .... și alte cheltuieli( se 

vor nominaliza) 

    

 TOTAL     

 %    100 

 



Preşedintele structurii sportive/organizaţiei 

sportive/organizaţiei 

Responsabilul financiar al structurii 

(numele, prenumele şi semnătura) 

din bugetul local, cade în sarcina structurii sportive/organizatiei, potrivit hotărârilor Adunării Generale și 

deciziilor Consiliului Director ale Asociaţiei, care răspund de modul de utilizare a sumelor alocate, în 

 conformitate cu scopul și obiectivele acesteia și prevederile legale în vigoare. 
(numele, prenumele şi semnătura) 

 


