
 
Anexa 1.1 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - estimat 

al structurii sportive 

 

Programul ...................................................  

 Perioada şi locul desfăşurării ...................................................................................................... ..................  

 

Nr. 

crt. 
Denumire indicatori TOTAL Anul 1 Anul 2 OBSERVAŢII 

I. VENITURI – TOTAL (1+2), din care:     

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. 

Cheltuieli pentru plata 

participanților la activitatea sportivă, 

efectuate după caz, în baza unui 

contract individual de muncă sau a 

unui contract de activitate sportivă – 

aplicabil numai pentru structurile 

sportive în care finanțatorul deține 

participații. 

    

2. Cheltuieli de transport:     

3. Cheltuieli de cazare     

4. Cheltuieli de masă     

5. 
Cheltuieli privind alimentaţia de 

efort 
    

6. 
Cheltuieli privind plata arbitrilor, 

medicilor şi a altor persoane 
    

7. 

Cheltuieli privind asigurarea 

persoanelor, a materialelor şi a 

echipamentului sportiv şi a altor 

bunuri 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 
Cheltuieli pentru achiziţionarea de 

materiale şi echipament sportiv 
    

9. 
Cheltuieli medicale şi pentru 

controlul doping 
    

10. Alte categorii de cheltuieli:     

 
pentru organizarea, respectiv 

desfășurarea acțiunilor sportive 
    

 

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 

    

 

cadouri oferite delegațiilor sportive 

străine la acţiunile sportive 

internaţionale 

    

 
cheltuieli pentru materiale de 

promovare a activității sportive 
    

11. 
Premii, indemnizații sportive, prime 

și alte drepturi 
    

12. Îndemnizații sportive     

 Total     

 %     



 

 

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

 

 

 
Preşedintele structurii sportive/organizaţiei sportive/organizaţiei  Responsabilul financiar al structurii 

(numele, prenumele şi semnatura)     (numele, prenumele şi semnatura) 

Nr 

crt 

Categoria 

bugetara 

Contribuţie 

finanţator 

Contribuţia 
proprie a 

Beneficiarului 
Alte surse 

Total 

buget 

Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 Anul 1 Anul 2 

1 

Cheltuieli pentru plata 

participanților la activitatea 

sportivă, efectuate după caz, 

în baza unui contract 

individual de muncă sau a 

unui contract de activitate 

sportivă – aplicabil numai 

pentru structurile sportive în 

care finanțatorul deține 

participații. 

        

2 Cheltuieli de transport: 
        

3 Cheltuieli de cazare 

 

        

4 Cheltuieli de masă 

 

        

5 
Cheltuieli privind alimentaţia 

de efort 

        

6 

Cheltuieli privind plata 

arbitrilor, medicilor şi a altor 

persoane 

        

7 

Cheltuieli privind asigurarea 

persoanelor, a materialelor şi 

a echipamentului sportiv şi a 

altor bunuri 

        

8 

Cheltuieli pentru 

achiziţionarea de materiale şi 

echipament sportiv 

        

9 
Cheltuieli medicale şi pentru 

controlul doping 

        

10 Alte categorii de cheltuieli         

11 
Premii, indemnizații sportive, 

prime și alte drepturi 

        

12 Îndemnizații sportive         

 TOTAL         

 %         


