Anexa la proiectul Hotărârea Consiliului Județean Bacau nr.
REGULAMENT
privind acordarea de stimulente financiare sportivilor din județul Bacău, care au obținut premii/distincții/medalii
la competițiile sportive internaționale și naționale oficiale, precum și antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea
acestora
CAPITOLUL I- Cadrul legal
Art.1. Potrivit prevederilor legale, statul si alți factori interesați susțin financiar activitățile de performanță
sportivă, de nivel national si internațional. La baza elaborării prezentului regulament stau:
a) prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
b) prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului;
c) prevederile Codului administrativ, cu modificărileși completările ulterioare.
CAPITOLUL II - Dispozitii Generale
Art.2. Susținerea performanței sportive constituie o preocupare permanentă a Consiliul Județean Bacău, în acest
sens fiind alocate, în fiecare an, fonduri din bugetul propriu al județului.
Art.3. Prin acordarea de stimulente financiare sportivilor și antrenorilor se urmărește rasplătirea efortului depus
de aceștia în obținerea de rezultate deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale.
Art.4. (1) Nici un sportiv sau antrenor nu poate fi avantajat sau discriminat cu privire la acordarea stimulentului
financiar conform prezentului regulament, pe criterii de sex, naționalitate, religie, rasă, apartenența personală a
acestora sau a rudelor acestora ori sportivilor la organizații legal constituite sau la partide politice.
(2) Criteriul de acordare il constituie distincția obținută la competiția națională sau internațională oficială.
Art.5. (1) Se acordă stimulente financiare sportivilor legitimați la structurile sportive cu sediul în județul Bacău
afiliate la asociația județeană pe ramură de sport ori la Federația Română pe ramură de sport, care au obținut, în
cadrul competițiilor sportive internaționale si naționale oficiale, următoarele distincții:
a) premiul I/locul I/medalie de aur, premiul II/locul II medalie de argint, premiul III/locul III/medalie de
bronz/Mențiune/Premiu special la competiții sportive naționale fază/etapă finală;
b) premiul I/locul I/medalie de aur, premiul II/locul II medalie de argint, premiul III/locul III/medalie de
bronz/Mentiune/Premiu special la competiții sportive internaționale fază/etapă finală;
c) rezultat/premiu/medalie care califică sportivul la Jocurile Olimpice/Paralimpice;
d) medalie de aur, medalie de argint, medalie de bronz Jocurile Olimpice/Paralimpice;
e) medalie de aur, medalie de argint, medalie de bronz la Campionat mondial/european;
(2) Se acordă stimulente financiare antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea sportivilor ce au obținut
următoarele distinctii:
a) premiul I/locul I/medalie de aur, premiul II/locul II medalie de argint, premiul III/locul III/medalie de
bronz/Mențiune/Premiu special la competiții sportive naționale fază/etapă finală;
b) premiul I/locul I/medalie de aur, premiul II/locul II medalie de argint, premiul III/locul III/medalie de
bronz/Mentiune/Premiu special la competiții sportive internaționale fază/etapă finală;
c) rezultat/premiu/medalie care califică sportivul la Jocurile Olimpice/Paralimpice;
d) medalie de aur, medalie de argint, medalie de bronz Jocurile Olimpice/Paralimpice;
e) medalie de aur, medalie de argint, medalie de bronz la Campionat mondial/european.
CAPITOLUL III - Alocarea resurselor financiare
Art.6. Începând cu anul 2022, în bugetul propriu al Consiliului Județean Bacău, va fi înscrisă o sumă necesară
acordării de stimulente financiare sportivilor, acțiunile sportive internaționale si naționale oficiale, suma ce va
putea fi majorată în funcție de rezultatele obținute de sportivi, în limita resurselor financiare disponibile.
CAPITOLUL IV - Modalitatea de acordare a stimulentelor financiare si cuantumul acestora.
Art.7. Acordarea stimulentelor financiare se face direct de către Consiliul Județean Bacău, în cadrul
evenimentelor organizate pentru susținerea excelenței prin recunoașterea publică a perfomanțelor sportivilor
băcăuani legitimați la structurile sportive cu sediul în județul Bacău afiliate la asociația județeană pe ramură de
sport ori la Federația Română pe ramură de sport, care în cursul anului competițional încheiat, au obținut distincții

la competițiile sportive internaționale și naționale înscrise în calendarul oficial al federației române pe ramură de
sport ori a federației internaționale pe ramură de sport, vor primi stimulente financiare, sub formă de premii
speciale, in functie de distincția obținută, astfel:
a) 1.500 lei/sportiv/antrenor pentru câstigătorii premiului I/locul I/medalia de aur la competiții sportive
naționale fază/etapă finală;
b) 1.000 lei/sportiv/atrenor pentru câștigătorii premiului II/locul II/medalia de argint la competiții sportive
naționale fază/etapă finală;
c) 500 lei/sportiv/antrenor pentru câștigătorii premiului III/locul III/medalia de bronz la competiții sportive
naționale fază/etapă finală;
d) 2.500 lei/sportiv/antrenor pentru câștigătorii premiului I/locul I/medalia de aur la competiții sportive
internaționale fază/etapă finală;
e) 2.000 lei/sportiv/antrenor pentru câștigătorii premiului II/locul II/medalia de argint la competiții sportive
internaționale fază/etapă finală;
f) 1.500 lei/sportiv/antrenor pentru câștigătorii premiului III/locul III/medalia de bronz la competiții sportive
internaționale fază/etapă finală;
g) 3.000 lei/sportiv/antrenor pentru calificare la Jocurile Olimpice/Paralimpice;
h) 7.000 lei/sportiv/antrenor pentru câștigătorii medaliei de aur la Jocurile Olimpice/Paralimpice;
i) 6.000 lei/sportiv/antrenor pentru câștigătorii medaliei de argint la Jocurile Olimpice/Paralimpice;
j) 5.000 lei/sportiv/antrenor pentru câștigătorii medaliei de bronz la Jocurile Olimpice/Paralimpice;
k) 3.500 lei/sportiv/antrenor pentru câștigătorii medaliei de aur la Campionatul Mondial/European;
l) 3.000 lei/sportiv/antrenor pentru câștigătorii medaliei de argint la Campionatul Mondial/European;
m) 2.500 lei/sportiv/antrenor pentru câștigătorii medaliei de bronz la Campionatul Mondial/European;
n) 3.000 lei/sportiv/antrenor pentru câștigătorii medaliei de aur la Campionatul Mondial/European;
o) 2.500 lei/sportiv/antrenor pentru câștigătorii medaliei de argint la Campionatul Mondial/European;
p) 2.000 lei/sportiv/antrenor pentru câștigătorii medaliei de bronz la Campionatul Mondial/European;
Art.8. Stimulentele financiare prevăzute la art.7, se acordă în numerar și sunt supuse regimului fiscal prevăzut de
legislația fiscală in vigoare la data plății acestora.
Art.9. (1) În situația în care un sportiv a obținut rezultate la aceeași disciplină sportivă, în cadrul mai multor
competiții sportive naționale sau internaționale, se va acorda un singur premiu, respectiv cel cu valoarea cea mai
mare.
(2) În situația în care un antrenor are, prin intermediul elevilor săi, mai multe rezultate, se va acorda un
singur premiu, respectiv cel cu valoarea cea mai mare.
(3) În situația în care un antrenor are rezultate prin intermediul unei echipe sportive, se va acorda un singur
premiu echivalent cu premiul unui sportiv din echipă.
Art.10. (1) Acordarea stimulentelor financiare prevazute la art.7 se face direct de catre Consiliul Județean Bacău
în baza unor situații, întocmite de către conducerea structurilor sportive cu sediul în județul Bacău afiliate la
asociația județeană pe ramură de sport ori la Federația Română pe ramură de sport, la care este legitimat sportivul
care a câștigat o distincție din cele mentionate la art. 5, structuri care răspund pentru veridicitatea datelor înscrise
în aceasta.
(2) Situația prevăzutaă la alin.(1) va fi întocmită pentru competițiile prevăzute la art.5 al prezentului regulament
ce s-au desfășurat în anul competițional încheiat la momentul întocmirii acesteia/sau în anul calendaristic și va
conține:
a) denumirea competiției;
b) numele si prenumele sportivului/antrenorului;
c) structura sportivă unde este legitimat sportivul care a câștigat o distincție din cele menționate la art. 5;
d) numele si prenumele antrenorului care s-a ocupat de pregătirea sportivului;
e) distincția obținută în competiția sportivă oficială, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protectia
datelor cu caracter personal.
(3) Situațiile, privind acordarea stimulentelor financiare, prevăzute la art. 10 vor fi insoțite de dosarul fiecărui
sportiv/antrenor premiat si va conține:

a) copia actului de identitate atât al sportivului cât si al antrenorului îndrumător. În cazul sportivilor minori,
se va depune o copie după certificatul de naștere și o copie după actul de identitate al
părintelui/tutorelui/reprezentantului leagal al minorului;
b) copie conformă cu originalul după diploma obținută la competiția sportivă la care aceștia au participat și
adresă oficială emisă de federația romană pe ramura de sport ori de federația internatională pe ramura de
sport prin care se confirmă rezultatul obținut în faza/etapa finală;
c) copie conform cu originalul a certificatului de identitate sportivă a structurii unde este legitimat sportivul
d) dovada că este legitimat/a în cadrul unei structuri sportive, ori să aibă un contract de activitate sportivă /
sau similar cu o structură sportivă, așa cum este definită aceasta în Legea 69/2000; dovada că structura
sportivă este afiliată la asociația județeană pe ramură de sport ori la federația română pe ramură de sport
și are sediul în județul Bacău; competiția unde sportivul/antrenorul a obținut performanța deosebită trebuie
sa fie înscrisă în calendarul oficial al federației române pe ramură de sport ori a federației internaționale
pe ramură de sport.
e) formularul de înscriere a rezultatelor obținute de sportivi și antrenori la acțiunile sportive la care aceștia
au participat – Anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
f) declarația pe propria răspundere a antrenorului, a sportivului major sau a părintelui/
tutorelui/reprezentantului leagal al minorului – Anexa nr. 2 la prezentul Regulament, privind
autenticitatea/veridicitatea documentelor depuse, precum și declarația de consimțământ cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal.
(4) Dacă în urma analizării documentelor depuse de către fiecare candidat, se constată lipsa vreunui document
și/sau sunt necesare date/informații/probe sau argumentații suplimentare, conducerea structurii sportive va fi
informată în vederea completării acestuia în termen de 10 zile lucrătoare.
CAPITOLUL V - Dispoziții finale
Art.11. Stimulentele financiare pentru sportivii care au obținut rezultate de excepție, în condițiile prezentului
regulament, precum și pentru antrenorii care i-au pregătit, vor fi acordate într-un cadru festiv de către Președintele
Consiliului Județean Bacău - ordonator principal de credite al bugetului județean.
Art.12. Acordarea stimulentelor se va face în funcție de resursele financiare aprobate cu acea destinație, iar in
cazul insuficienței acestora se va recurge la acordarea de stimulente financiare sportivilor premiați si antrenorilor
care i-au pregătit, incepand cu distincțiile cele mai valoroase (respectiv pentru premiul I/locul I/medalie de aur la
etapa internațională).
Art.13. Prezentul regulament nu se aplică pentru rezultatele obținute în cadrul olimpiadei naționale a sportului
școlar și în cadrul campionatelor naționale școlare.

Anexa nr. 1 la Regulament
Categorie concurs/acțiune sportivă _________________________________________________
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
pentru acordarea de stimulente financiare sportivilor din județul Bacău, care au obținut premii/distincții/medalii
la competițiile sportive internaționale și naționale oficiale, precum și antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea
acestora

Nume și prenume sportiv ___________________________________________________________________
CNP __________________________________________________________________________________
Nume și prenume părinte/tuture/reprezentant legal______________________________________________
Număr de telefon sportiv și părinte/tutore/reprezentant legal
__________________________________________
Disciplina sportivă la care a participat
_______________________________________________________________
Locul obținut ____________________________________________________________________________
Nume și prenume antrenor ___________________________________________________
CNP ___________________________________________________________________________________
Număr de telefon antrenor ____________________________________________________
Informații relevante despre concurs/acțiune sportivă
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Locul de desfășurare al concursului/acțiunii sportive______________________________________
Data/ perioada desfășurării ___________________________________________________________________
Nume și prenume sportiv

Nume și prenume părinte/ tuture/reprezentant legal Nume și prenume antrenor

_______________________ ___________________________________

_________________________

______________________

_________________________

Semnatură _____________

Semnatură _______________________________

Semnatură ________________

Data completării
______________________

Data completării
________________________________________

Data completării
__________________________

*conform art. 10 din Regulament

Anexa nr. 2 la Regulament
DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND AUTENTICITATEA/VERIDICITATEA
DOCUMENTELOR DEPUSE LA DOSAR SI
CONSIMTAMANTUL CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/Subsemnata ..................................................................., având CNP ...............................................,
Posesor al/a C.I. cu seria.............., nr............................, eliberat de către.............................................................,
la data de .........................................., valabil până la data de ....................................., domiciliat/ă în ..................
...................................................................................................................................., declar pe propria răspundere
că documentele depuse la dosar sunt autentice si conforme cu realitatea.
Totodată cunoscând fapul că, falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 326 din
Codul Penal, declar pe propria răspundere că sunt de acord ci prelucrarea datelor cu caracter personal în
conformitate cu prevederile Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și ale Regulamentului (UE) 2016/769 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date, date pe care le furniz în vederea depunerii dosarului de înscriere privind acordarea
stimulentelor financiare de către Consiliul Județean Bacău.
Declar că sunt de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal către Consiliul Județean Bacău, conform
legislației mai sus amintite.
De asemenea, declar că sunt de acord cu fotografierea și filmarea mea în timpul festivității de acordare a premiilor.

Semnătura:

Data :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREŞEDINTE,
Valentin IVANCEA

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
dr. Elena Cătălina ZARĂ
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