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CONDIŢIILE, CRITERIILE ŞI METODOLOGIA DE ACORDARE A 

ALIMENTAŢIEI ȘI A MEDICAȚIEI DE EFORT,  

 

(conform Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare 

pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare) 

 

I. CONDIŢII DE ACORDARE A ALIMENTAŢIEI DE EFORT PENTRU SPORTIVII 

DIN JUDEȚUL MARAMUREȘ 

 

1.1.Sportivul trebuie: 

a. Să dețină în palmares rezultate sportive, în ultimul an, în competiții oficiale aflate în 

calendarul federațiilor de specialitate conform grilei de mai jos; 

b. Să se afle în pregătire la cluburile de care aparține pentru a participa în cadrul unor 

competiţii naţionale sau internaţionale oficiale; 

c. Să aparţină unei structuri sportive recunoscute conform legilor în vigoare (Legea 

69/2000); 

d. Să nu fi primit sancţiuni din partea Comisiilor Antidoping sau Antiviolenţă in sport 

sau alte foruri în domeniu. 

e. Să nu beneficieze de alimentaţie de efort de la altă structură sportivă, direcţie 

județeană pentru sport și tineret sau a municipiului Bucureşti. 

1.2. Perioada pentru care se va face solicitarea, să nu fie aceeaşi cu perioada în care sportivul 

va fi in pregătire centralizată. 

1.3. În funcţie de obiective şi rezultate unui sportiv i se poate acorda alimentaţie de effort mai 

multe luni consecutiv. 

1.4. Alimentaţia de efort se va acorda numai în produse alimentare în limitele bugetului DJST 

Maramureș. aprobat pe anul în curs. 

1.5. Alimentaţia de efort va fi acordată numai în baza unei cereri făcută şi semnată de 

antrenorul sportivului unde acesta va declara pe proprie răspundere că sportivul nu 

beneficiază de alimentație de efort de la alte entități sportive. 

 

II. CRITERII DE ACORDARE A ALIMENTATIEI PENTRU EFORT 

 

2.1. Alimentația de efort se acordă o singura dată pe lună unui sportiv. 

2.2. Se poate acorda alimentaţie de efort sportivilor de perspectivă cu performanțe în ultimul 

an aflaţi în pregătire la cluburile proprii și numai pentru perioadele în care nu sunt în pregătire 

centralizată, conform grilei de mai jos. 
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III. GRILELE DE CALCUL A ALIMENTATIEI DE EFORT în funcție de: 

OBIECTIVE – participare la una din competiţiile de mai jos: 

 

Competiţia Categoria 
Suma/ Luna 

-Lei- 

Campionat Naţional /Cupa 

României 

Cadeți / Junior II 310 
Junior I 340 
Tineret 370 
Senior 400 

Concursuri Internaţionale Oficiale 

Cadeți / Junior II 410 
Junior I 440 
Tineret 470 
Senior 500 

 

REZULTATE SPORTIVE conform tabelului de mai jos: 

 

Competiție Loc ocupat Categorie 

Suma/ Luna 

-Lei- 

 

Cupa României 

3 

Cadeți / Junior II 220 

Junior I 250 

Tineret 280 

Senior 310 

2 

Cadeți / Junior II 230 

Junior I 260 

Tineret 290 

Senior 320 

1 

Cadeți / Junior II 240 

Junior I 270 

Tineret 300 

Senior 330 

Campionate 

Naţionale 

3 

Cadeți / Junior II 260 

Junior I 290 

Tineret 320 

Senior 350 

2 

Cadeți / Junior II 2900 

Junior I 310 

Tineret 330 

Senior 360 

1 

Cadeți / Junior II 290 

Junior I 320 

Tineret 350 

Senior 380 
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Competiție Loc ocupat Categorie 

Suma/ Luna 

-Lei- 

 

Cupa Europei 

6 

Junior I 260 

Tineret 290 

Senior 320 

5 

Junior I 280 

Tineret 310 

Senior 340 

4 

Junior I 300 

Tineret 330 

Senior 360 

3 

Junior I 320 

Tineret 350 

Senior 380 

2 

Junior I 340 

Tineret 370 

Senior 400 

1 

Junior I 360 

Tineret 390 

Senior 420 

Cupe Mondiale 

6 

Junior I 290 

Tineret 320 

Senior 350 

5 

Junior I 310 

Tineret 340 

Senior 370 

4 

Junior I 330 

Tineret 360 

Senior 390 

3 

Junior I 360 

Tineret 390 

Senior 410 

2 

Junior I 370 

Tineret 400 

Senior 430 

1 

Junior I 390 

Tineret 420 

Senior 450 

Campionatele 

Europene 
6 

Junior I 330 

Tineret 360 

Senior 390 
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Competiție Loc ocupat Categorie 

Suma/ Luna 

-Lei- 

 

5 

Junior I 350 

Tineret 380 

Senior 410 

4 

Junior I 360 

Tineret 390 

Senior 420 

 

3 

Junior I 380 

Tineret 410 

Senior 440 

2 

Junior I 400 

Tineret 430 

Senior 460 

1 

Junior I 420 

Tineret 450 

Senior 480 

Campionate 

Mondiale 

6 

Junior I 440 

Tineret 470 

Senior 500 

5 

Junior I 460 

Tineret 490 

Senior 520 

4 

Junior I 480 

Tineret 510 

Senior 540 

3 

Junior I 500 

Tineret 530 

Senior 560 

2 

Junior I 520 

Tineret 550 

Senior 580 

1 

Junior I 540 

Tineret 570 

Senior 600 

 

Pentru rezultate obținute la Campionate Mondiale Universitare, Jocuri Olimpice, Jocuri 

paralimpice, Jocuri Olimpice de Tineret, se poate acorda alimentație de efort lunar în cuantum 

maxim celui acordat pentru rezultate similare obținute la Campionatele Mondiale 
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IV. METODOLOGIA DE ACORDARE A ALIMENTAŢIEI DE EFORT 

 

4.1 Pentru acordarea alimentaţiei de efort structura sportivă solicitantă va înainta 

compartimentului sport al DJST Maramureș următoarele documente: 

a) solicitarea antrenorului sportivului/sportivilor, avizată de conducerea structurii 

sportive unde  beneficiarii sunt legitimaţi, cu menţionarea: secţiei sportive, categoriei de 

vârstă, performanţelor sportive obţinute şi a altor date relevante pentru susţinerea cererii - 

conform modelului din anexa 1. 

b) copie după legitimaţia sportivului inclusiv viza anuală – certificată cu menţiunea 

„conform cu originalul”; 

c) copie dupa act de identitate sportiv – certificat cu menţiunea „conform cu originalul”; 

d) copii după diplome obţinute în competiţii naţionale şi internaţionale, ierarhii ale 

federaţiilor naţionale/internaţionale etc; acolo unde este cazul. 

e) alte documente relevante pentru susţinerea cererii de alimentaţie de efort  

Toate aceste documente se depun la compartimentul sport, care are obligatia de a 

verifica stadiul de îndeplinire a obiectivelor sportivilor beneficiari, exactitatea datelor din 

documentelor prezentate şi care va prezenta spre aprobare conducătorului instituţiei un referat 

cu cuantumul propus pentru alimentatie de efort sau cu neacordarea alimentaţiei de efort. 

4.2. Suma cuvenită conform tabelului cu rezultate sportive „b” se adună cu suma cuvenită din 

tabelul obiective „a”, în funcţie de competiţia la care va urma să participe sportivul, după care 

se împarte la 2, rezultând suma maximă pe care o poate primi un sportiv. 

4.3. Dacă un sportiv nu are rezultate sportive în anul în curs atunci acesta va primi numai 

suma din tabelul cu obiectivele, diminuată cu 50%. 

4.4 Un sportiv care nu are obiective nu poate primi alimentaţie de efort. 

4.5. Calcului indemnizației. Exemplu : 

- un sportiv,  Senior care a câştigat Cupa României la box şi este în pregătire pentru finala 

CN de Box poate primi o alimentaţie de efort în sumă de 365 lei, sumă rezultată din calculul 

(330(b)+400(a)):2=365 lei 

4.6 Sumele cuvenite, conform tabelelor de mai sus, reprezintă suma maximă ce poate fi 

acordată în funcție de bugetul alocat și de numărul de solicitări primite de către DJST 

Maramureș 

 

4.7.DJST  Maramureș va deconta factura detaliată eliberată de către agentul economic care a 

furnizat alimentele pentru sportivii care au îndeplinii criteriile şi condiţiile de mai sus în 

cuantumul stabilit de către inspectorul de specialitate în urma referatului aprobat de 

conducerea DJST Maramureș. Plata se va efectua după verificarea conformității documentelor 

justificative depuse de către solicitant. 
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V CONDIŢIILE, CRITERIILE ŞI METODOLOGIA DE ACORDARE DE 

VITAMINE, MEDICAMENTE ŞI / SAU SUSŢINĂTOARE DE EFORT, conform 

Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare 

 

5.1 Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureș poate să procure/ deconteze, în baza 

prescripţiei medicale în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Norme privind 

reglementarea unor probleme financiare din activitatea sportiva – Hotarârea nr. 1447/2007, 

emitent: Guvernul României): 

a) Vitamine şi susţinătoare de efort în sumă de până la 20 lei / zi pentru fiecare sportiv 

b) Medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masajutilizate în 

procesul de refacere şi recuperare în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv  

5.2 Vitaminele, susţinătoarele de efort şi medicamentele se pot acorda lunar, sportivilor de 

performanţă, în functie de efortul depus în pregătire, rezultatele obţinute de sportiv în limita 

prevederilor bugetare alocate în acest scop.  

Vitaminele, susţinătoarele de efort şi medicamentele se acordă pe baza solicitării depuse 

însoțită în mod obligatoriu de prescripţia medicală. 

5.3 Vitaminele, susţinătoarele de efort şi medicamentele se acorda sportivilor numai în 

situatia în care acestia nu sunt componenţi ai loturilor olimpice sau naţionale şi nu beneficiaza 

de facilități similare din partea altei structuri sportive. Pentru a beneficia de vitamine, 

susţinătoare de efort şi medicamente, structura sportivă va înainta compartimentului sport al 

DJST Maramureș următoarele documente: 

a) solicitarea antrenorului sportivului/sportivilor, avizată de conducerea structurii 

sportive unde beneficiarii sunt legitimaţi, cu menţionarea: secţiei sportive, categoriei de 

vârstă, performanţelor sportive obţinute şi a altor date relevante pentru susţinerea cererii - 

conform modelului din anexa 2 

b) copie după legitimaţia sportivului inclusiv viza anuală – certificată cu menţiunea 

„conform cu originalul”;  

c) copie dupa act de identitate sportiv – certificată cu menţiunea „conform cu 

originalul”; 

d) prescripţia medicală – în original – eliberată de cadrul medical de specialitate 

e) alte documente relevante pentru susţinerea cererii de alimentaţie de efort   

Toate aceste documente se depun la compartimentul sport, care are obligatia de a le verifica şi 

care va prezenta spre aprobare conducătorului instituţiei un referat cu cuantumul propus 

pentru fiecare sportiv sau cu neacordarea de acestora. 

5.4 DJST Maramureș va deconta factura detaliată eliberată de către agentul economic care a 

furnizat vitamine, medicamente şi / sau susţinătoare de efort pentru sportivii care au 

îndeplinii criteriile şi condiţiile de mai sus în cuantumul stabilit de către inspectorul de 

specialitate în urma referatului aprobat de conducerea DJST Maramureș. Plata se va efectua 

după verificarea conformității documentelor justificative depuse de către solicitant. 

5.5 Toate problemele legate de aplicarea acestui regulament vor fi soluționate de către 

compartimentul sport şi economic.  

5.6 Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Directorul Direcției 

Judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureș  
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VI. SURSELE DE FINANŢARE A CHELTUIELILOR CU ALIMENTAȚIA ȘI 

MEDICAȚIA DE EFORT: 

6.1.Bugetul de stat – subvenţii pentru Programul P1 ”Promovarea Sportului de Performanţă” 

6.2.Bugetele locale – subvenţii acordate în baza unor acorduri de parteneriat. 

6.3.Donaţii şi/sau sponsorizări cu această destinaţie. 

6.4 Venituri și surse proprii Direcției Județene pentru sport și Tineret Maramureș 

 

 

 

http://www.dsjmaramures.ro/
http://www.mts.ro/

