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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 297/2018 

 

REGULAMENT 

 

de premiere a performanţelor deosebite obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile 

sportive din Baia Mare în competiţii sportive, a antrenorilor şi tehnicienilor acestora 

 

1. Premii pentru sportivi, antrenori şi tehnicieni 

-lei 

Competiţia Locul I Locul II Locul III 

a) Jocuri olimpice  300.000 lei 250.000 lei 190.000 lei 

b) Jocuri olimpice de tineret  18.000 13.000 9.000 

c) Jocuri paralimpice  300.000 lei 250.000 lei 190.000 lei 

d) Campionate mondiale/Campionate mondiale 

pentru persoane cu nevoi speciale: 

      

- seniori; 56.000 37.000 30.000 

- tineret, juniori I; 19.000 11.000 8.000 

- juniori II, cadeţi;  11.000 8.000 6.000 

e) Campionate europene/Campionate europene 

pentru persoane cu nevoi speciale: 

      

- seniori; 37.000 22.000 15.000 

- tineret, juniori I; 11.000 8.000 5.500 

- juniori II, cadeţi;  6.000 4.500 3.000 

f) Festivalul Olimpic al Tineretului European  6.000 4.000 3.000 

g) Jocuri mondiale universitare, Campionate 

mondiale şcolare şi universitare, militare, ale 

poliţiştilor, feroviare şi altele asemenea  

4.000 3.000 2.500 

h) Campionate europene şcolare şi universitare  4.000 3.000 2.500 

i) Jocurile francofoniei  8.000 3.000 2.000 

j) Cupe mondiale interţări - seniori  3.500 2.500 2.000 

k) Cupe europene interţări - seniori  3.500 2.500 2.000 

l) Cupe europene intercluburi - seniori  3.000 2.000 1.500 

m) Campionate naţionale:       

-  sporturi individuale:       

-seniori 2.000 1.500 1.200 

-tineret, juniori I 1.200 800 500 

-juniori II, cadeţi 900 700 400 

-  jocuri sportive:       

-seniori 4.000 3.000 2.000 

-tineret, juniori I 3.000 2.000 1.500 

-juniori II, cadeţi  2.000 1.500 1.000 

n) Cupa României:    

- discipline individuale 1.500 1.200 1.000 

- jocuri sportive  3.000 2.000 1.500 

o) Jocurile Europei  15.000 9.000 6.000 

p) Jocurile INVICTUS  20.000 15.000 12.000 

Antrenor principal Până la nivelul celui mai mare premiu individual al 

sportivului antrenat  
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Antrenor secund Până la 80% din premiul acordat antrenorului 

principal 

Tehnicieni 

 

Fiecare până la 35% din premiul acordat 

antrenorului principal 

OBSERVAŢII:  

 În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la 

jocurile sportive, valoarea premiul prevăzut în prezentul regulament este individuală. 

 

 În situaţia în care un sportiv participă în cadrul aceleaşi competiţii la mai multe probe, categorii, 

altele asemenea, premierea se va face pentru cea mai bună performanţă obţinută la respectiva 

competiţie. 

 

2. Premiile vor fi acordate în baza unui stat de plată emis de Municipiul Baia Mare, vor fi 

impozitate la valoarea brută, impozitul va fi reţinut pe statul de plată iar sportivii, antrenorii şi 

tehnicienii vor primi valoarea netă a premiului. 
 

3. Dacă prevederile bugetare nu acoperă în integralitate valoarea totală a premiilor conform 

tabelului de la punctul nr. 1, la stabilirea cuantumului premiului repartizat se va aplica același procent 

fiecărui premiu în parte. 

 

4.         În vederea întocmirii situaţiei privind premierea sportivilor şi a antrenorilor, structurile sportive 

au obligaţia să transmită Municipiului Baia Mare, în atenţia departamentului de specialitate, dovada 

obţinerii performanţelor precum și un centralizator al performanţelor obţinute, semnat şi parafat de 

către reprezentantul clubului sportiv şi vizat de către Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret a Judeţului 

Maramureş, care să conţină următoarele date: 

- ramura sportivă; 

- numele şi prenumele sportivului; 

- performanţa obţinută; 

- denumirea exactă a competiţiei la care a obţinut performanţa; 

- data la care a avut loc competiţia; 

- categoria de vârstă în care s-a încadrat sportivul la data participării în competiţie; 

- categoria de greutate sau înălţime, unde este cazul; 

- proba/probele sportive din cadrul ramurii de sport la care a participat; 

- dovada obţinerii performanţei (copii ale diplomelor obţinute sau situaţia rezultatelor 

obţinute conform menţiunilor oficiale ale federaţiilor de specialitate şi vizate de către 

acestea; oricare din aceste documente vor prezenta menţiunea „conform cu originalul” şi vor 

fi semnate şi parafate de către reprezentantul clubului sportiv); 

- numele şi prenumele antrenorilor; 

- calitatea antrenorilor: principal sau secund; 

- numele şi prenumele tehnicienilor; 

- calitatea tehnicienilor. 

 

5. Prezentul regulament nu se aplică: 

o pentru rezultatele obţinute în cadrul olimpiadei naţionale a sportului şcolar,  

o pentru rezultatele obţinute în cadrul campionatelor naţionale şcolare. 
 


