
           

CLUB SPORTIV ȘCOLAR TRIUMF BUCUREȘTI  

          Decizia nr. 9 din data 28.06.2021
privind condițiile de acordare a premiilor/recompenselor ce se pot acorda sportivilor

legitimați în cadrul CSS „Triumf” București și antrenorilor angajați

Directorul  Clubului  Sportiv  Școlar  Triumf  București,  numit  în  funcţie  în  baza  Ordinului
Președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret nr. 1210/08.06.2011;
       Având în vedere:
1.  Hotărârea  de  Guvern  nr.1447  din  28  noiembrie  2007  privind  aprobarea  Normelor
financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.28 din cadrul regulamentului privind organizarea și funcționarea Clubului Sportiv
Școlar Triumf București, 

 Directorul emite prezenta decizie

Art.1. Începând  cu  data  prezentei  se  aprobă  criteriile/condițiile  de  acordare  a
premiilor/recompenselor, ce se pot acorda sportivilor legitimați la CSS Triumf București, cât
și antrenorilor angajați în cadrul Compartimentului Sport din cadrul CSS Triumf București,
conform H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,
cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
această decizie.

Art.2. La data prezentei, decizia nr. 38 din data 31.01.2020 se abrogă.

Art.3.  Compartimentele  de  specialitate  din  cadrul  CSS  Triumf  București  vor  duce  la
îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Director 
Prof. dr. Gabriel STROE
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Aprob,
Director

Prof.dr. Gabriel STROE

Anexa nr. 1 la decizia nr. 9/28.06.2021

                                               CRITERII / CONDIȚII  DE  ACORDARE

a premiilor/recompenselor, ce se pot acorda sportivilor legitimați în cadrul CSS Triumf
București, conform H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea

sportivă, cu modificările și completările ulterioare

1.  Premiile/recompensele  ce  se  pot  acorda  sportivilor  legitimați  în  cadrul  C.S.S.  Triumf
București în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, cât și
antrenorilor  angajați  în  cadrul  C.S.S.  Triumf  București  care  au  contribuit  la  realizarea
performanței de către sportivi, atât la competițiile internaționale oficiale, cât și cele naționale
- Campionate Naționale și Cupa României, sunt acordate în conformitate cu prevederile H.G.
1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările
și completările ulterioare, în limita prevederilor bugetare aprobate.

2. Pentru toți sportivii care la data acordării premiilor/recompenselor sunt legitimați în cadrul
secțiilor pe ramură de sport pe care C.S.S. Triumf București  le are în structura sa, cât  și
pentru  antrenorii  care  la  data  acordării  premiilor/recompenselor  sunt  angajați  în  cadrul
Compartimentului  Sport  din  cadrul  CSS  Triumf  București,  cuantumul
premiilor/recompenselor  ce  pot  fi  acordate  pentru  rezultatele  obținute  la  Campionatele
Naționale și Cupa României este de până la 100%, conform prevederilor H.G. 1447/2007
privind  aprobarea  Normelor  financiare  pentru  activitatea  sportivă,  cu  modificările  și
completările ulterioare, în limita prevederilor bugetare aprobate.

3.  Propunerile  privind acordarea premiilor/recompenselor  sunt în  competența antrenorului
și/sau directorului adjunct din cadrul C.S.S.Triumf București și se aprobă de către directorul
clubului CSS Triumf București.

4.  Premiile/recompensele  pot  fi  acordate  pentru  rezultatele  obținute  dacă  sunt  îndeplinite
următoarele condiții:

a) pentru Campionatele Naționale și Cupa României
- Campionatele Naționale și Cupa României să se desfășoare sub autoritatea federației

sportive naționale, legal constituite și care are un sistem competițional structurat pe
categorii de vârstă;

- Campionatele  Naționale  și  Cupa României  se  desfășoară sub autoritatea federației
sportive naționale, care are competența de a organiza astfel de competiții și la care
C.S.S.Triumf București este afiliat;
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- în cadrul Campionatelor Naționale și Cupa României, vor fi premiați sportivii clasați

pe locurile I-III în funcție de valoarea performanței;
- în  cadrul Campionatelor Naționale și Cupa României, pot fi premiate doar rezultatele

oficiale obținute la probele/categoriile la care au participat sportivi reprezentând cel
puțin 4 (patru) structuri sportive pe probă, categorie, etc;

- în  cazul  Etapelor  de  Campionat  Național  organizate  de  către  federațiile  sportive
naționale, la nivel național, care vor constitui sistem de calificare pentru Etapa Finală
a Campionatelor Naționale, sportivii componenți ai CSS Triumf București trebuie să
participe  la  cel  puțin  jumătate  din  numărul  de  Etape  de  Campionat  Național,  pe
categorii de vârstă și probe;

- la Cupa României pentru juniori  I / tineret, se vor acorda următoarele premii :
o locul I    –  până la 60%,  din suma prevăzută în H.G.
o locul II  –  până la 55%, din suma prevăzută în H.G.
o locul III –  până la 45 %, din suma prevăzută în H.G.

                   

                        pentru juniori II / cadeti
o locul I    –  până la 50%,  din suma prevăzută în H.G.
o locul II   – până la 45%, din suma prevăzută în H.G.
o locul III –  până la 40 %, din suma prevăzută în H.G.

b) pentru  competițiile  internaționale  oficiale  prevăzute  în  H.G.  1447/2007  privind
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă  , art.25 (1)

- la toate categoriile de vârstă, care fac parte din programul acestora;
- sportivii  legitimați  la  C.S.S.Triumf  București,  premiați/recompensați  de  MTS  și

COSR, care s-au clasat pe primele 6 locuri, pot fi premiați/recompensați și de către
club, în limita prevederilor bugetare aprobate;

- premiile/recompensele  acordate  de  către  club,  nu  pot  depăți  50%  din  valoarea
premiilor/recompenselor acordate  de MTS și COSR;

- premiile/recompensele  acordate  de  către  club,  se  vor  efectua  după  primirea
raspunsului dat de către instituțiile mai sus menționate, la solicitarea clubului.

Întocmit, 
Director Adjunct

Alina Niță
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