
ANEXA LA CONTRACTUL DE FINANȚARE DIRECTĂ NR. _____/2020 

 

a) Obiectiv general: 

Finantarea activitatilor Asociatiei Fotbal Club UNIREA TASNAD 

 

 

b) Obiective specifice/ parametrii: 

- Participarea la Campionatul Judetean de Fotbal Liga a 4-a de Seniori editia 2019-

2020 – RETUR (perioada martie – iunie 2020). 

- Participarea la Campionatul Judetean de Fotbal Liga a 4-a de Juniori editia 2019-

2020 – RETUR (perioada martie – iunie 2020). 

- Participarea la Campionatul Judetean de juniori U13 - editia 2019-2020 –RETUR 

(perioada martie – iunie 2020). 

- Participarea la Campionatul Judetean de Juniori U11 - editia 2019-2020 – 

RETUR (perioada martie – iunie 2020). 

 

- Menținerea în Campionatul Judetean de Fotbal Liga a 4-a pentru editia 2020-

2021. 

 

- Participarea la Campionatul Judetean de Fotbal Liga a 4-a de Seniori editia 2020-

2021 – TUR (perioada august – noiembrie 2020). 

- Participarea la Campionatul Judetean de Fotbal Liga a 4-a de Juniori editia 2020-

2021 – TUR (perioada august – noiembrie 2020). 

- Participarea la doua dintre urmatoarele competitii destinate copiilor si juniorilor 

in sezonul 2020-2021, Campionatul Judetean de juniori U15/ Campionatul 

Judetean de juniori U13/ sau Campionatul Judetean de juniori U11. 

 

c) Activităţi necesare pentru realizarea obiectivelor specifice: 

- Antrenamente de pregatire a jocurilor/ competitiilor oficiale. 

-  Jocuri oficiale, jocuri amicale, turnee oficiale si amicale, memoriale. 

-  Stagii de pregatire (cantonamente) inaintea jocurilor oficiale. 

- Actiuni de selectie in vederea formarii grupelor de copii si juniori. 

 

Aceste actiuni implica urmatoarele tipuri de cheltuieli: 

- Cheltuieli de  Remunerare a contractelor de activitate sportive pentru jucători, 

antrenori; 

- Cheltuieli de transport  

- Cheltuieli de cazare si masa 

- Cheltuieli privind alimentatia de efort  

- Cheltuieli privind plata asistentei medicale la jocuri oficiale. 

- Cheltuieli pentru achizitionarea de materiale si echipamente sportive. 

 

Alte cheltuieli: 

- Refacere dupa efort, recuperare, igiena personala, sauna, masaj. 

- Asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice si a respectarii normelor de  

- Taxe de inscriere si participare. 

- Taxe de obtinere a vizelor. 

 

1. Creşterea capacităţii profesionale a jucatorilor de fotbal profesionisti si juniori. 

-asigurarea condiţiilor optime de antrenament şi competitivitate; 



2.Crearea unui cadru optim de pregătire : 

   - evidenţierea contribuţiei semnificative a sportului de performanţă la reprezentarea şi 

sporirea prestigiului Orasului Tasnad si a Judeţului Satu Mare, pe plan intern; 

- susţinerea activităţii de performanţă; 

- perfecţionarea sistemelor de pregătire şi de competiţie; 

- încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive a cetăţenilor; 

- atragerea şi stimularea tuturor cetăţenilor, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, 

independent sau organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive. 

        d)Instrumente şi indicatori de verificare : 

-raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli. 

e) Cheltuieli necesare îndeplinirii obiectivelor propuse: 

 

Nr. 

crt. 

Categoria bugetară Prevederi 

conform 

bugetului 

Suma acordată 

de Orasul 

Tasnad 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6.  

 

 

7. 

8.  

 

Cheltuieli de  Remunerare a contractelor de 

activitate sportive pentru jucători 

 

Barem arbitri si observatori la jocuri oficiale 

 

Taxe catre AJF Satu Mare pentru participare in 

campionat, vize anuale, legitimari, transferuri, etc. 

 

Cheltuieli cu protocol la jocuri oficiale (produse 

alimentare)  

 

Cheltuieli de transport  

 

Cheltuieli cu organizarea meciurilor de pregatire 

(transport, masa, barem arbitri) 

 

Cheltuieli cu servicii contabile  

Cheltuieli cu combustibil 

 

TOTAL 

 

91.680 lei 

 

 

11.520 lei 

 

10.000 lei 

 

 

 

1.800 lei 

 

 

15.000 lei 

 

8.000 lei  

 

 

6.000 lei 

6.000 lei  

 

150.000 lei 

91.680 lei 

 

 

11.520 lei 

 

10.000 lei 

 

 

 

1.800 lei 

 

 

15.000 lei 

 

8.000 lei  

 

 

6.000 lei 

6.000 lei  

 

150.000 lei 

 

Primar, 

Ing. Csaba-Francisc Grieb 

 

  

Asociaţia Fotbal Club Unirea 

Tăşnad 

Viceprimar, 

Ing. Barna-Balázs Kiskasza 

 

 Preşedinte, 

Florin Aciu 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

TOMA-VASILE VINKLER 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


