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lei

Programe, subprograme, categorii de cheltuieli

Total

Alocaţii Venituri Total Alte 2018

buget proprii venituri

stat MTS

1 2 3 4 5 6=4+5

A. Programul "Promovarea sportului de performanţă" - total,

din care :

I. Subprogramul pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale - total,

din care :

● cazare, masă, transport, susţinătoare de efort şi medicamente, 917.979 0 917.979 363.696 1.281.675

● cercetare ştiinţifică 0 0 0 0

● alte cheltuieli (cirie sala, refacere, spalat echipam, imprimat echipament, diurna meci de 

preg. in strainatate) 66.039 0 66.039 90.982 157.021

II. Subprogramul calendar sportiv naţional - total,

din care :

● cheltuieli cu organizarea competiţiilor sportive naţionale 0 0 0 22.071 22.071

● premii (medalii, diplome, tricouri, etc.) 33.893 0 33.893 1.493 35.386

III. Subprogramul calendar sportiv internaţional (competiţii sportive 

internaţionale) - total,

din care :

● cheltuieli de participare/organizare competiţii sportive internaţionale

 (transport internaţional/intern, cazare, diurnă/masă, alte cheltuieli prevăzute de lege)

● premii (altele decât cele acordate de către MTS şi COSR) 0 0 0 0 0

IV. Cheltuieli de personal aferente salariaţilor care derulează programul, corespunzătoare

 unui număr de 9 posturi, total

V. Cheltuieli bunuri şi servicii, altele decât cele prevăzute la pct. I, II, III şi IV,

 necesare desfăşurării programului, cu excepţia cheltuielilor de telefonie şi a celor
 privind carburanţii

VI. Cheltuieli din venituri proprii MTS, total,

din care :

● materiale şi echipament sportiv 0 300.000 300.000 21.757 321.757

● control doping 0 80.000 80.000 1.265 81.265

● cheltuieli  de participare la congrese, conferinte internaţionale si alte asemenea 0 8.760 8.760 14.492 23.252

● cheltuieli organizare cursuri de perfecţionare antrenori 0 30.000 30.000 9.777 39.777

● cheltuieli selecţie, pregătire şi organizare competiţii juniori mici 0 38.733 38.733 814 39.547

● indemnizatii sportive pentru juniori I si tineret 13.000 13.000 3.422 16.422

B. Programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei

materiale sportive" - total, din care:

I. Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a bazei materiale sportive

II. Investiţii şi reparaţii capitale

III. Bunuri de natura activelor fixe

TOTAL A + B 3.036.695 470.493 3.507.188 1.209.524 4.716.712

51.527 522.020

208.062 224.304

0 470.493 470.493

230.467 461.407

16.242 0 16.242

241.226 2.012.828

230.940 0 230.940

241.226 2.012.828

1.771.602 0 1.771.602

23.564 57.457

1.771.602 0 1.771.602

454.678 1.438.696

33.893 0 33.893

1.209.524 4.716.712

984.018 0 984.018

3.036.695 470.493 3.507.188

REPARTIZAREA

sumei aprobate din bugetul MTS (alocaţii de la bugetul de stat şi venituri proprii MTS) şi a veniturilor proprii ale federaţiei pe programe, subprograme şi 

categorii de cheltuieli

PROGRAM 2018

Din bugetul MTS


