
    ANEXA NR.1 la CONTRACTUL DE ASOCIERE nr.___________,  
         
         aprobat prin HCL nr. ___________ 
                                  
 
    Cap.I. Consideratii generale 
 
    În înţelesul H.G. nr. 1447 /2007, termenii şi expresiile utilizate au următoarele 
semnificaţii: 
    1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor 
obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: 
acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite 
împreună 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. 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; 
    5. 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; 
    6. 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); 
     7. organizaţii sportive - persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului 
de înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive. 
    8. participanţii la acţiunile sportive : 
        a. la acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale : 
            (1)- sportivi; 
            (2)- antrenori; 
            (3)- medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, 
alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia 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. 
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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. 
     
      b. la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale : 
      (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa 
antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, alţi specialişti, precum şi 
alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara 
acesteia, 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 organizaţiei sportive pe care o reprezintă. 
    (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la 
competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe 
care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a 
obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. 
     
   c. La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute de norme, numărul, 
structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia 
sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de 
participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare 
aprobate cu această destinaţie. 
   d. Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de 
federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform 
regulamentelor proprii. 
 
 
Cap.II. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive, 
aferente contributiei Municipiului Timisoara – conform H.G. nr. 1447 / 2007 
     
1.Cheltuieli de transport 
1.1. (1) Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate 
decât cea în care îşi au domiciliul aceştia : conform art.9(1) ; 
    (2) La acţiunile de pregătire sportivă care se desfăşoară în localitatea în care îşi au 
domiciliul : conform art.9 (2); 
    (3) Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii 
sportive :conform art.9 (3) ; 
1.2. Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate: conform 
art.10; 
1.3. Alte cheltuieli de transport: conform art.11(1) si (2); 
 
2. Cheltuieli de cazare 
2.1. (1) Cazarea participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă organizate în ţară şi la 
competiţiile sportive interne :conform art.12(1); 
(2) Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale 
organizate în ţară :conform art.12(2) ; 
(3) La acţiunile sportive organizate în străinătate:conform art.12(3); 
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(4) În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe 
plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif:conform art. 
12(5); 
 
3. Cheltuieli de masă 
 
(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în ţară se diferenţiază pe 

categorii de acţiuni, conform art.13 (1),(2),(3),(4); 
(2) La acţiunile sportive organizate în străinătate: conform art.13(5),(6),(7),(8),(9),(10); 
 
4. Cheltuieli privind alimentaţia de efort:conform art.14,art.15,art.16; 
 
5. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane: conform art.17, 
coroborat cu regulamentele federatiilor sportive; 
 
6. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv 
şi a altor bunuri:conform art.18; 
 
7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipamente sportive:conform art.19 ; 
 
8. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping:conform art.20(2), art.21; 
 
9.  Alte categorii de cheltuieli: 
     (1) pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive,conform art.22(1): 
     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 materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite 
şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; 
    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; 
    g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, 
cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; 
    h) activităţi culturale; 
    i) plata lectorilor şi a translatorilor; 
    j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 
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 ; 
   
    (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, conform art.22(2): 
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    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. 
    (3) La acţiunile sportive internaţionale, delegaţiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, 
in conformitate cu art.23. 
10. Premii, indemnizatii, prime si alte drepturi 
a. premii pentru sportivi : conform art. 25 alin.(1) pct.l),m),n) si alin.(3) ;art. 
26,art.27,art.28,art.29,art.30(3),(4);art.31 ; 
b. premii pentru antrenori, tehnicieni si alti specialisti :conform art. 32,art.33 ; 
c. premii acordate la competitii sportive interne, conform art.40,art.43(3),art.46; 
d. indemnizatii, conform art.47(3) 
Pentru categoriile de cheltuieli enumerate se aplica dispozitiile finale cuprinse in HG 
nr.1447/2007, respectiv art. 51,art.52, art.53,art.54 si art.56. 
 
 
Cap.III. Categorii de cheltuieli care vor fi suportate de catre clubul sportiv, ca si 
contributie proprie 
1.cheltuieli pentru achizitionarea sportivilor ;     
2. plati pentru transferul sportivilor de la alte cluburi ; 
3. cheltuieli cu salariile sportivilor, antrenorilor, staffului tehnic, personalului angajat ; 
4. diferente de indemnizatii, prime si alte cheltuieli,pentru valoarea ce depaseste cuantumul 
legal aprobat de  catre finantator, in baza HG nr.1447/2007; 
5. amenzi si penalitati de ordin sportiv ; 
6. amenzi, penalitati la contracte si din alte acorduri cu terti ;  
7. cheltuieli cu onorarii, reprezentare in instante judecatoresti ; 
8. alte cheltuieli neeligibile , conform HG nr. 1447/2007. 
 
 
 
Directia Comunicare                                                           Reprezentant legal, 
                                                                                            Club sportiv 
 
 

 

 4


