
 



                                 

                      
              BUGETUL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE SAMBO PE 2022 
 
 
 
     Ministerul Sportului  finanţează federaţia, în anul 2022, cu suma de 850.000 lei, 
pentru derularea programelor, subprogramelor, acţiunilor/activităţilor şi categoriilor de 
cheltuieli . 
     Suma prevăzută, are următoarea destinație: 
  
 a. Programul „Promovarea sportului de performanţă” = 850.000 lei, din care : 
 a.1.   20.000 lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru 
finanţarea „subprogramului calendar sportiv naţional”; 
 a.2.  344.500 lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv 
pentru finanţarea „subprogramului calendar sportiv internaţional”; 
          a.3.  224.775 lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv 
pentru finanţarea „subprogramului pregătirea loturilor naţionale”;  
 a.4.  243.486 lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv 
pentru finanţarea „cheltuielilor cu salariile aferente posturilor din cadrul federatiei  care 
derulează programul”; 
 a.5.    8.000 lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru 
finanţarea „cheltuielilor cu bunuri şi servicii”; 
 a.6.   0 lei din alocaţii de la bugetul de stat  care se utilizează exclusiv pentru 
finanţarea cheltuielilor privind achiziţionarea de echipament şi materiale sportive de 
natura materialelor consumabile şi/sau a obiectelor de inventar; 
          a.7.    3.000 lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru 
finanţarea cheltuielilor privind efectuarea probelor de control doping; 
          a.8.   0  lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru 
finanţarea „altor acţiuni şi activităţi”, respectiv congrese, conferinţe internaţionale şi 
altele asemenea; 
          a.9.   6.239 lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru 
finanţarea organizării cursurilor de perfecţionare a antrenorilor; 
  a.10.   0  lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru 
finanţarea cheltuielilor privind activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii 
pentru juniori mici; 
           a.11.   0  lei din alocaţii de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru 
finanţarea cheltuielilor privind activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii 
pentru copii sub 9 ani; 
  a.12.    0  lei din alocaţii de la bugetul de stat pentru indemnizaţii sportive pentru 
categoriile de vârstă juniori I şi tineret; 
          a.13.   0 lei din alocatii de la bugetul de stat pentru persoanele cu dizabilități.  
 
 b. Programul „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive” = 
0  lei, din care : 
          b.1.  0  lei din alocaţii de la bugetul de stat, care se utilizează exclusiv pentru 
finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a bazei materiale sportive aflate în 
folosința federației. 


