SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZAU
B-dul Maresal Averescu, nr.5
Buzau, judetul Buzau
Nr. 1611 / 04.06.2018

RAPORT
PRIVIND PROPUNERILE DE MODIFICARE SI COMPLETARE A NORMELOR FINANCIARE PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVA
DESFASURATA LA SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZAU , APROBATE PRIN HCLM BUZAU Nr.33/16.02.2018

Avand in vedere promovarea in ligile superioare a echipelor sectiilor de Handbal, Rugby si Fotbal, atingerea
obiectivelor stabilite si asumate de catre fiecare sectie sportiva aprobate in sedinta Comitetului Director din
28.09.2017,precum si aparitia unor situatii noi care nu au putut fi prevazute la data aprobarii normelor , va propun si
rog a se aproba urmatoarele modificari si completari , dupa cum urmeaza:
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Nr.
Crt
.
1.

2.

PREVEDEREA ACTUALA

Art. 21 - Pentru organizarea , respectiv desfășurarea acţiunilor
sportive reglementate de prezentele norme ,
clubul poate efectua , cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate ,
cheltuieli pentru :
a)
plata retribuţiilor pentru sportivi și ceilalţi participanţi la
activitatea sportivă după cum urmează :
*
Retribuţia
Participanţi la activitatea sportivă
minimă
Maximă actuala
Sportivi
300 lei
20000 lei
Antrenori coordonatori ,antrenori
600 lei
9000 lei
Medic
2500 lei
4000 lei
Kinetoterapeut
2500 lei
3500 lei
Maseur
1200 lei
2000 lei
Preparator fizic
1500 lei
2500 lei
Referent sportiv
1500 lei
2500 lei
Asistent medical recuperare sportivi
1500 lei
2500 lei
Alţi participanţi la activitatea sportivă
500 lei
3000 lei

MOTIVARE/ARGUMENTE

MODIFICAREA/COMPLETAREA PROPUSA

Art. 21 - Pentru organizarea , respectiv desfășurarea acţiunilor
sportive reglementate de prezentele norme ,
clubul poate efectua , cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate ,
cheltuieli pentru
a) plata retribuţiilor pentru sportivi și ceilalţi participanţi la
activitatea sportivă după cum urmează :
*
Retribuţia
Participanţi la activitatea sportivă
minimă
Maxima
propusa
Sportivi
300 lei
50000 lei
Antrenori coordonatori ,antrenori
600 lei
20000 lei
Medic
2500 lei
6000 lei
Kinetoterapeut
2500 lei
4500 lei
Maseur
1200 lei
2500 lei
Preparator fizic
1500 lei
3500 lei
Referent sportiv
1500 lei
3000 lei
Asistent medical recuperare sportivi
1500 lei
3500 lei
Alţi participanţi la activitatea sportivă
500 lei
3500 lei

Alte categorii de cheltuieli
Art. 21 - Pentru organizarea , respectiv desfășurarea acţiunilor sportive
reglementate de prezentele norme , clubul poate efectua , cu încadrarea în
prevederile bugetare aprobate , cheltuieli pentru :
………………………………………………………………………………………………………………………
………….

1.Nivelul retributiilor in contractele de activitate
sportiva corespunzator Ligii superioare;
2. Valoarea individuala a sportivului transferat;
3. Obiectivul propus si asumat necesita transferarea
unor jucatori/ jucatoare de valoare iar sumele
actuale nu permit acest lucru;
4. Au aparut situatii , in cadrul negocierilor , care nu
au putut fi solutionate din cauza ofertei clubului,
care s-a situate sub ofertele celorlalte cluburi.

Alte categorii de cheltuieli
Art. 21 - Pentru organizarea , respectiv desfășurarea acţiunilor sportive
reglementate de prezentele norme , clubul poate efectua , cu încadrarea în
prevederile bugetare aprobate , cheltuieli pentru :
…………………………………………………………………………………………………………………………
n) cheltuieli pentru promovarea imaginii clubului ( materiale sportive
promotionale, afise, flaiere, tricouri, pixuri ,etc);
o) acordarea pentru sportivii de performanta a unei prime de instalare
cuprinsa intre 1 la 2 doua retributii prevazute in contractul de activitate
sportiva;
p) cheltuieli pentru oganizarea de catre Club a competitiilor altele decat cele
inscrise in calendarele competitionale ale Federatiilor Nationale pe ramura
de sport ( cazare oficiali, masa, premii cuprinse intre 300- 1000 lei);
q) clubul poate acorda la sfarsitul sezonului competitional prime de obiectiv
cuprinse intre 600 – 1800 lei pentru fiecare sportiv component al echipelor
si/sau sportive participant la competitiile individuale care si-au indeplinit in
totalitate obiectivele propuse si aprobate.
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1. Aceste categorii de cheltuieli nu au au
fost prevazute in normele actuale , ele
fiind necesare pentru bua desfasurare a
actiunilor de promovare a imagnii
clubului ;
2. Prin accederea in ligile superioare
precum si obtinerea de rezultae la nivel
national si international , clubul are
nevoie de o promovare locala si
nationala corespunzatoare nivelului
atins ;
3. Atragerea sportivilor de valoare (
nationala, intra si extra comunitari)
presupune acordarea unor prime de
instalare necesare acestora , practica
uzitata de toate cluburile din Ligile
superioare si/sau pentru sportivi de
valoare nationala si internationala;
4. Necesitatea organizarii unor competitii
sportive proprii ,altele decat cele
prevazute in calendarele competitionale
la nivel local si national in vederea
selectionarii si promovarii copiilor si

tinerilor cu aptitudini specifice fiecarei
ramuri sportive ( ex. Sah, tenis de masa ,
atletism, box):
4. Stimularea sportivilor componenti ai
loturilor in cazul jocurilor sportive pe
echipe cat si cei care participa la jocuri
sportive individuale in atingerea unor
performante deosebite cum ar fi :
promovarea in Ligile superioare,
participarea in competitii europene si
mondiale la jocuri pe echipe , medalii
obtinute la concursuri nationale,
europene si mondiale de sportivi la jocuri
individuale, practica uzitata de
majoritatea cluburilor sportive.

3.

Art. 25 – (1) Sportivii premiaţi de Ministerul Tineretului și
Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Romȃn , clasaţi pe
primele 6 locuri la jocurile olimpice , jocurile paralimpice,
campionatele mondiale și europene , pot primi premii și din partea
clubului în limita prevederilor bugetare aprobate;
(2) Premiile acordate de club potrivit alin. (1) nu pot depăși 50%
din valoarea premiilor acordate de Ministerul Tineretului și
Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Romȃn .

Art. 25 – (1) Sportivii premiaţi de Ministerul Tineretului și
Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Romȃn , clasaţi
pe primele 6 locuri la jocurile olimpice , jocurile paralimpice,
campionatele mondiale și europene , pot primi premii și din
partea clubului în limita prevederilor bugetare aprobate;
(2) Premiile acordate de club potrivit alin. (1) nu pot depăși
50% din valoarea premiilor acordate de Ministerul
Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv
Romȃn .
(3) Sportivii participanti la etape de Campionate Mondiale
si Europene pot primii premii si din partea Clubului in limita
prevederilor bugetare aprobate in conditiile prevazute la
alin. (2)

1. Aparitia unor situatii neprevazute
in norme, atat cele aprobate prin
HCLM 33/2018 ,cat si in H.G.
1.447/2007 in ceea ce priveste
premierea unor sportivi clasati pe
primele sase locuri la etapele de
Cupa Mondiala si Europene. In acest
sens exemplificam situatia Sectiei
Modelism unde sportivii nostril au
obtinut medalii si nu au putut fi
premiati de catre federatia sportiva
de profil.
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