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Anexa 1a la metodologie 
 

FEDERAŢIA ROMANA DE RADIOAMATORISM 
NR. 104 / 17.12.2019 
 
 
 

CERERE DE FINANŢARE 
 

privind finanţarea programelor „Promovarea sportului de performanţă” şi/sau 
„Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive”, precum şi pentru  

Programul Naţional „Redescoperă oina”, în anul 2020  
 
 Date privind federaţia sportivă naţională 

 1. Denumirea federaţiei sportive naţionale 

 FEDERATIA ROMANA DE RADIOAMATORISM 

 2. Adresa : 

 STR.NICOLAE FILIPESCU,NR.53-55,BUCURESTI,SECTOR 2 

 3. Numărul Certificatului de identitate sportivă : 

 B/C/00012/2002 

 4. Cont nr.RO13RNCB008204416461001deschis la Banca :BCR-UNIREA 

 5. Codul fiscal : 9452530 

 6. Alte date de identificare : 

  Telefon        0213155575,0730425490 

  Fax  0213155575 

  E-mail  frr@hamradio.ro 

  Web  www.hamradio.ro.www.facebook.com/hamradio.ro 

 Obiective de performanţă 

 Obiective de performanţă estimate pentru JO/JP de vară – Tokyo 2020 

sau, după caz, JO de iarnă – Beijing 2022 : 

  - nr. estimat de sportivi calificaţi : 

  - rezultate (medalii, puncte, alte locuri) estimate : 

 Obiective de performanţă estimate pentru campionate mondiale, în 

anul 2020 : 

 - seniori – nr. total medalii           4, din care : medalii de aur 1 

 - tineret,juniori – nr. total medalii 2, din care : medalii de aur _____ 
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 Obiective de performanţă estimate pentru campionate europene, în 

anul 2020 : 

 - seniori – nr. total medalii           1, din care : medalii de aur _____ 

 - tineret,juniori – nr. total medalii 1, din care : medalii de aur _____ 

 Obiective de performanţă estimate pentru JO de iarnă pentru tineret – 

Lausanne 2020 : 

  - nr. estimat de sportivi calificaţi : 

  - rezultate (medalii, puncte, alte locuri) estimate : 

 Programele, subprogramele, acţiunile şi activităţile din cadrul 

programelor defalcate pe categorii de cheltuieli, pentru care se solicită 

finanţare 

 A. Programul „Promovarea sportului de performanţă” P1 

 Finanţare din sume de la bugetul de stat 

 I. Subprogramul „Calendar sportiv naţional” 

 Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica 

următoarele) : 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE SCURTE TELEGRAFIE(CW)-JUNIORI 

 Perioada de desfăşurare 

 02 si 09 martie 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 4 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 5 cluburi 

 Costul acţiunii, total 800 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   500 lei 

                           - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE SCURTE TELEGRAFIE(CW)-SENIORI 

 Perioada de desfăşurare 

 02 si 09 martie 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 
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 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 15 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 21 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE SCURTE TELEGRAFIE(CW)-ECHIPE 

 Perioada de desfăşurare 

 02 si 09 martie 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 8 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 10 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE SCURTE TELEFONIE(SSB)-JUNIORI 

 Perioada de desfăşurare 

 05 si 12 octombrei 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 4 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 5 cluburi 

 Costul acţiunii, total 800 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   500 lei 

                            - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE SCURTE TELEFONIE(SSB)-SENIORI 
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 Perioada de desfăşurare 

 05 si 12 octombrie 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 15 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 22 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE SCURTE TELEFONIE(SSB)-ECHIPE 

 Perioada de desfăşurare 

 05 si 12 octombrie 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 8 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 12 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE SCURTE DE MODURI DIGITALE-JUNIORI 

 Perioada de desfăşurare 

 07 septembrie 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 4 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 5 cluburi 

 Costul acţiunii, total 500 lei 

 din care : 
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   - sume de la bugetul MTS   350 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  150 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE SCURTE DE MODURI DIGITALE-SENIORI 

 Perioada de desfăşurare 

 07 septembrie 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 8 cluburi 

 Costul acţiunii, total 800 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   500 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE SCURTE DE MODURI DIGITALE-ECHIPE 

 Perioada de desfăşurare 

 07 septembrie 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 5 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 6 cluburi 

 Costul acţiunii, total 500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   350 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  150 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE SCURTE MULTIBAND-JUNIORI 

 Perioada de desfăşurare 

 29 si 30 august 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 
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 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 4 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 5 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE SCURTE MULTIBAND-SENIORI 

 Perioada de desfăşurare 

 29 si 30 august 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 15 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 20 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS         1000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  500 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE SCURTE MULTIBAND-ECHIPE 

 Perioada de desfăşurare 

 29 si 30 august 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 10 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE ULTRASCURTE MULTIBAND-JUNIORI 
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 Perioada de desfăşurare 

 04 - 05 iulie 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :- 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 4 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE ULTRASCURTE MULTIBAND-SENIORI 

 Perioada de desfăşurare 

 04 - 05 iulie 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :- 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 10 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS          1000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  500 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE ULTRASCURTE MULTIBAND-ECHIPE 

 Perioada de desfăşurare 

 04 - 05 iulie 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :- 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 8 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 
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   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL TELEGRAFIE INDIVIDUAL-TRANSMITERE 

 Perioada de desfăşurare 

 03 - 06 aprilie 

 Locul de desfăşurare 

 IZVORUL MURESULUI,Jud.Harghita 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019-6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 7 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL TELEGRAFIE INDIVIDUAL-RECEPTIE 

 Perioada de desfăşurare 

 03 - 06 aprilie 

 Locul de desfăşurare 

 IZVORUL MURESULUI.Jud.Harghita 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 7 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL TELEGRAFIE INDIVIDUAL-RUFZ 

 Perioada de desfăşurare 

 03 - 06 aprilie 

 Locul de desfăşurare 

 IZVORUL MURESULUI,Jud.Harghita 
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 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 7 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL TELEGRAFIE INDIVIDUAL-MR 

 Perioada de desfăşurare 

 03 - 06 aprilie 

 Locul de desfăşurare 

 IZVORUL MURESULUI,Jud.Harghita 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 7 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL TELEGRAFIE-INDIVIDUAL COMPUS 

 Perioada de desfăşurare 

 03 - 06 aprilie 

 Locul de desfăşurare 

         IZVORUL MURESULUI,Jud.Harghita 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 7 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL TELEGRAFIE VITEZA-ECHIPE 
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 Perioada de desfăşurare 

 04 - 07 septembrie 

 Locul de desfăşurare 

 IZVORUL MURESULUI,Jud.Harghita 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 8 cluburi 

 Costul acţiunii, total 5000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   3500 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  1500 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL RADIO ORIENTARE TINERET 144 MHZ 

 Perioada de desfăşurare 

 17 - 20 septembrie 

 Locul de desfăşurare 

 TARGOVISTE,Jud.Dambovita 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 4 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 5 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL RADIO ORIENTARE TINERET 3,5 MHZ 

 Perioada de desfăşurare 

 17 - 20 septembrie 

 Locul de desfăşurare 

 TARGOVISTE,Jud.Dambovita 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 4 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 5 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 
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   - sume de la bugetul MTS   700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL RADIO ORIENTARE INDIVIDUAL-144 MHZ 

 Perioada de desfăşurare 

 06 – 09 august 

 Locul de desfăşurare 

 RAMNICU VALCEA,Jud.Valcea 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 8 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS          1000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  500 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL RADIO ORIENTARE INDIVIDUAL-3,5 MHZ 

 Perioada de desfăşurare 

 06 – 09 august 

 Locul de desfăşurare 

 RAMNICU VALCEA,Jud.Valcea 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 8 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS          1000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  500 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL RADIO ORIENTARE INDIVIDUAL-SPRINT 

 Perioada de desfăşurare 

 06 – 09 august 

 Locul de desfăşurare 

 RAMNICU VALCEA,Jud.Valcea 
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 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 8 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS           700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL RADIO ORIENTARE INDIVIDUAL-FOXORING 

 Perioada de desfăşurare 

 06 – 09 august 

 Locul de desfăşurare 

 RAMNICU VALCEA,Jud.Valcea 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 8 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS           700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL RADIO ORIENTARE ECHIPE-144 MHZ 

 Perioada de desfăşurare 

 10 – 13 septembrie 

 Locul de desfăşurare 

 TARGU JIU,Jud.Gorj 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 8 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS          1000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  500 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL RADIO ORIENTARE ECHIPE-3,5 MHZ 
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 Perioada de desfăşurare 

 10 – 13 septembrie 

 Locul de desfăşurare 

 TARGU JIU,Jud.Gorj 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 8 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS          1000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  500 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL RADIO ORIENTARE ECHIPE-STAFETA 

 Perioada de desfăşurare 

 10 – 13 septembrie 

 Locul de desfăşurare 

 TARGU JIU,Jud.Gorj 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 8 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS          1000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  500 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL CREATIE TEHNICA 

 Perioada de desfăşurare 

 26 septembrie 

 Locul de desfăşurare 

 NAVODARI,Jud.Constanta 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 8 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 10 cluburi 

 Costul acţiunii, total 5000 lei 

 din care : 
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   - sume de la bugetul MTS          3500 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei         1500 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE ULTRASCURTE-144 MHZ 

 Perioada de desfăşurare 

 15 – 16 august 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 10 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 15 cluburi 

 Costul acţiunii, total 1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS           700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE ULTRASCURTE-432 MHZ 

 Perioada de desfăşurare 

 15 – 16 august 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 8 cluburi 

 Costul acţiunii, total 800 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS           600 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  200 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL NATIONAL UNDE ULTRASCURTE-SHF 

 Perioada de desfăşurare 

 15 – 16 august 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 
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 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 8 cluburi 

 Costul acţiunii, total 500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS           400 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei          100 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA ROMANIEI LA QRP - TELEGRAFIE 

 Perioada de desfăşurare 

 25 septembrie 

 Locul de desfăşurare 

 NAVODARI,Jud.Constanta 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 8 cluburi 

 Costul acţiunii, total 2000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS           1500 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei   500 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA ROMANIEI LA QRP -TELEFONIE 

 Perioada de desfăşurare 

 25 septembrie 

 Locul de desfăşurare 

 NAVODARI,Jud.Constanta 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 6 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 8 cluburi 

 Costul acţiunii, total 2000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS           1500 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei   500 lei 

Denumirea competiţiei 

 LUNA TINERETULUI IN ETER - YOTA 
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 Perioada de desfăşurare 

 01 – 31 decembrie 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 4 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 6 cluburi 

 Costul acţiunii, total 5000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS           3500 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  1500 lei 

Denumirea competiţiei 

 GALA LAUREATILOR 

 Perioada de desfăşurare 

 12 decembrie 

 Locul de desfăşurare 

 BUCURESTI 

 Anul organizării ultimei acţiuni similare şi numărul cluburilor sportive 

participante :2019 – 30 cluburi 

 Nr. estimat de cluburi participante în anul 2020 – 35 cluburi 

 Costul acţiunii, total 10000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS           7000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei  3000 lei 

 

 II. Subprogramul „Calendar sportiv internaţional” 

 Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica 

următoarele) : 

 Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL MODIAL TELEGRAFIE VITEZA(HST) 

 Perioada de desfăşurare 

 20 – 27 august 

 Nr. zile de deplasare 

 7 

 Locul de desfăşurare 
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 ULAANBATAR - Mongolia 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 25, din care : 

  - sportivi  21 

  - antrenori  2 

  - alţi tehnicieni 1 

  - oficiali  1 

 Obiectivul de performanţă 

 4 medalii 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       175 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        680 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total 119000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   105000 lei 

 Denumirea competiţiei 

 CUPA EUROPEI TELEGRAFIE VITEZA(HST) 

 Perioada de desfăşurare 

 17 – 22 mai 

 Nr. zile de deplasare 

 5 

 Locul de desfăşurare 

 TIRANA - Albania 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 25, din care : 

  - sportivi  21 

  - antrenori  2 

  - alţi tehnicieni 1 

  - oficiali  1 

 Obiectivul de performanţă 

 12 medalii 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       125 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        200 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   25000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS     20000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei      5000 lei 
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Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL BALCANIC TELEGRAFIE VITEZA(HST) 

 Perioada de desfăşurare 

 17 – 22 mai 

 Nr. zile de deplasare 

 5 

 Locul de desfăşurare 

 TIRANA - Albania 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 25, din care : 

  - sportivi  21 

  - antrenori  2 

  - alţi tehnicieni 1 

  - oficiali  1 

 Obiectivul de performanţă 

 1 medalie 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       125 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        200 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   25000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS     20000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei      5000 lei  

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL BALCANIC RADIO ORIENTARE(ARDF) 

 Perioada de desfăşurare 

 19 – 22 iunie 

 Nr. zile de deplasare 

 3 

 Locul de desfăşurare 

 MUNTENEGRU 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 30, din care : 

  - sportivi  24 

  - antrenori    3 

  - alţi tehnicieni   2 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 
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 5 medalii 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)        90 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        250 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total    22500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS      18700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei       3800 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA MONDIALA RADIO ORIENTARE(ARDF) 

 Perioada de desfăşurare 

 12 – 16 august 

 Nr. zile de deplasare 

 4 

 Locul de desfăşurare 

 PRIMORSKO - Bulgaria 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 30, din care : 

  - sportivi  24 

  - antrenori   3 

  - alţi tehnicieni  2 

  - oficiali   1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 medalii 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       120 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        250 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   30000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS     25000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei      5000 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL MONDIAL DE TINERET RADIO ORIENTARE(ARDF) 

 Perioada de desfăşurare 

 25 – 30 iunie 

 Nr. zile de deplasare 

 5 

 Locul de desfăşurare 
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 SLOVENIA 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 25, din care : 

  - sportivi  20 

  - antrenori   2 

  - alţi tehnicieni  2 

  - oficiali   1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri IV-VI 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       125 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        250 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   31250 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS     26250 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei      5000 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL MONDIAL RADIO ORIENTARE(ARDF) 

 Perioada de desfăşurare 

 29 august – 05 septembrie 

 Nr. zile de deplasare 

 7 

 Locul de desfăşurare 

 ZLATIBOR - Serbia 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 25, din care : 

  - sportivi  20 

  - antrenori   2 

  - alţi tehnicieni  2 

  - oficiali   1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri IV - VI 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       175 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        350 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   61250 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS     51250 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei    10000 lei 
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Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL INTERNATIONAL DE UNDE SCURTE AL ROMANIEI(YO DX) 

 Perioada de desfăşurare 

 29 – 30 august 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 40, din care : 

  - sportivi  32 

  - antrenori    2 

  - alţi tehnicieni   4 

  - oficiali    2 

 Obiectivul de performanţă 

 2 medalii 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       80 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        100 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total     8000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       5000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei      3000 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL INTERNATIONAL DE UNDE ULTRASCURTE AL  ROMANIEI(YODX 

VHF/UHF/SHF) 

 Perioada de desfăşurare 

 04 – 05 iulie 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 20, din care : 

  - sportivi  18 

  - antrenori    1 

  - alţi tehnicieni   1 

  - oficiali    0 
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 Obiectivul de performanţă 

 2 medalii 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)        40 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        100 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total     4000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       2500 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei      1500 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL BALCANIC DE UNDE SCURTE 

 Perioada de desfăşurare 

 09 februarie 

 Nr. zile de deplasare 

 1 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 20, din care : 

  - sportivi  16 

  - antrenori    1 

  - alţi tehnicieni   2 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 medalii 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       20 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   1000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei      300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA MONDIALA CQ WW 160 METER CONTEST - TELEGRAFIE 

 Perioada de desfăşurare 

 24 – 26 ianuarie 

 Nr. zile de deplasare 

 2 
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 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 20, din care : 

  - sportivi  16 

  - antrenori    2 

  - alţi tehnicieni   1 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri IV - VI 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       40 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   2000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       1400 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei        600 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA MONDIALA CQ WORLD WIDE WPX CONTEST UNDE SCURTE - RTTY  

 Perioada de desfăşurare 

 08 – 09 februarie 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 25, din care : 

  - sportivi  20 

  - antrenori    2 

  - alţi tehnicieni   2 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 1 medalie 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       50 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   2500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       1750 lei 
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   - venituri proprii ale federaţiei        750 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA MONDIALA CQ WW 160 METER CONTEST - TELEFONIE 

 Perioada de desfăşurare 

 28 februarie – 01 martie 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 30, din care : 

  - sportivi  25 

  - antrenori    2 

  - alţi tehnicieni   2 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri IV - VI 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       60 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   3000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       2100 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei        900 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA MONDIALA CQ WORLD WIDE WPX CONTEST UNDE SCURTE- TELEFONIE 

 Perioada de desfăşurare 

 28 – 29 martie 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 30, din care : 

  - sportivi  25 

  - antrenori    2 

  - alţi tehnicieni   2 

  - oficiali    1 
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 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri VI - X 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       60 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   3000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       2100 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei        900 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA MONDIALA CQ WORLD WIDE WPX CONTEST UNDE SCURTE-TELEGRAFIE  

 Perioada de desfăşurare 

 30 – 31 maI 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 25, din care : 

  - sportivi  22 

  - antrenori    1 

  - alţi tehnicieni   1 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri VI - X 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       50 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   2500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       1750 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei        750 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL MONDIAL IARU UNDE SCURTE - TELEGRAF IE,TELEFONIE,MIXT

 Perioada de desfăşurare 

 11 – 12 iulie 

 Nr. zile de deplasare 

 2 
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 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 70, din care : 

  - sportivi  65 

  - antrenori    2 

  - alţi tehnicieni   2 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 1 loc X - XII 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)     140 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   7000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       5050 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei      1950 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL EUROPEAN UNDE SCURTE- TELEGRAFIE,TELEFONIE,MIXT 

 Perioada de desfăşurare 

 01 august 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 30, din care : 

  - sportivi  25 

  - antrenori    2 

  - alţi tehnicieni   2 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 1 medalie 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       30 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   1500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       1000 lei 
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   - venituri proprii ale federaţiei        500 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA EUROPEI UNDE SCURTE TELEGRAFIE – WAE DX CONTEST CW 

 Perioada de desfăşurare 

 08 – 09 august 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 20, din care : 

  - sportivi  17 

  - antrenori    1 

  - alţi tehnicieni   1 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri VI - X 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       40 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   2000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       1300 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei        700 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA EUROPEI UNDE SCURTE TELEFONIE – WAE DX CONTEST SSB 

 Perioada de desfăşurare 

 12 – 13 septembrie 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 30, din care : 

  - sportivi  25 

  - antrenori    2 

  - alţi tehnicieni   2 

  - oficiali    1 
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 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri VI - X 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       60 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   3000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       2200 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei        800 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA MONDIALA UNDE SCURTE RTTY – CQ WORLD WIDE RTTY DX CONTEST 

 Perioada de desfăşurare 

 26 – 27 septembrie 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 25, din care : 

  - sportivi  20 

  - antrenori    2 

  - alţi tehnicieni   2 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri IV - VI 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       50 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        40 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   2000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       1400 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei        600 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA MONDIALA UNDE SCURTE TELEFONIE-CQ WORLD WIDE DX CONTEST 

SSB 

 Perioada de desfăşurare 

 24 – 25 octombrie 

 Nr. zile de deplasare 



 29 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 35, din care : 

  - sportivi  30 

  - antrenori    2 

  - alţi tehnicieni   2 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri IV - VI 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       70 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   3500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       2200 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei      1300 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA EUROPEI UNDE SCURTE RTTY – WAE DX CONTEST RTTY 

 Perioada de desfăşurare 

 14 – 15 noiembrie 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 20, din care : 

  - sportivi  17 

  - antrenori    1 

  - alţi tehnicieni   1 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 1 medalie 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       40 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        30 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   1200 lei 

 din care : 
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   - sume de la bugetul MTS         800 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei        400 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA MONDIALA UNDE SCURTE TELEGRAFIE-CQ WORLDWIDE DX CONTEST 

CW  

         Perioada de desfăşurare 

 28 – 29 noiembrie 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 30, din care : 

  - sportivi  25 

  - antrenori    2 

  - alţi tehnicieni   2 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri IV - VI 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       60 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   3000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       2000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei      1000 lei 

Denumirea competiţiei 

 CUPA MONDIALA UNDE ULTRASCURTE- CQ WORLD VHF CONTEST 

 Perioada de desfăşurare 

 18 – 19 iulie 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 15, din care : 

  - sportivi  12 

  - antrenori    1 
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  - alţi tehnicieni   1 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri VI - X 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       30 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   1500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       1000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei        500 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL MONDIAL IARU R1 50 MHZ 

 Perioada de desfăşurare 

 13 – 14 iunie 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 25, din care : 

  - sportivi  20 

  - antrenori    2 

  - alţi tehnicieni   2 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri IV - VI 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       50 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   2500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       1750 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei        750 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL MONDIAL IARU R1 144 MHZ 

 Perioada de desfăşurare 

 05 – 06 septembrie 
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 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 20, din care : 

  - sportivi  16 

  - antrenori    2 

  - alţi tehnicieni   1 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri VI - X 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       40 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   2000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS       1400 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei        600 lei 

Denumirea competiţiei 

 CAMPIONATUL MONDIAL IARU R1 UHF,432 MHZ – 47 GHZ 

 Perioada de desfăşurare 

 03 – 04 octombrie 

 Nr. zile de deplasare 

 2 

 Locul de desfăşurare 

 PRIN RADIO 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 10, din care : 

  - sportivi    7 

  - antrenori    1 

  - alţi tehnicieni   1 

  - oficiali    1 

 Obiectivul de performanţă 

 2 locuri VI - X 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       20 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)        50 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   1000 lei 
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 din care : 

   - sume de la bugetul MTS         700 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei        300 lei 

 

 III. Subprogramul „Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale” 

 Acţiuni/activităţi (pentru fiecare acţiune/activitate se vor specifica 

următoarele) : 

          Denumirea lotului 

 TELEGRAFIE VITEZA (HST) 

 Perioada de desfăşurare 

 29 iulie – 04 august 

 Locul de desfăşurare  

 IZVORUL MURESULUI,Jud.Harghita 

 Scopul acţiunii 

 Pregatirea pentru participarea la Campionatul Mondial 

 Nr. total participanţi 30 din care : 

  - sportivi  27 

  - antrenori   2 

  - alţi tehnicieni  1 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane) 150 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)      150 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total 22500 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   20250 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei    2250 lei 

         Denumirea lotului 

 RADIO ORIENTARE(ARDF) 

 Perioada de desfăşurare 

 01– 05 august 

 Locul de desfăşurare  

 RAMNICU VALCEA,Jud.Valcea 

 Scopul acţiunii 

 Pregatirea pentru participarea la Campionatul Mondial 

 Nr. total participanţi 20 din care : 

  - sportivi  18 
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  - antrenori    1 

  - alţi tehnicieni   1 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       80 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)      150 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total 12000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS     8400 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei    3600 lei 

         Denumirea lotului 

 UNDE SCURTE 

 Perioada de desfăşurare 

 27 – 30 iunie 

 Locul de desfăşurare  

 BUCURESTI 

 Scopul acţiunii 

 Pregatirea pentru participarea la Campionatul Mondial si Cupa Europei 

 Nr. total participanţi 70 din care : 

  - sportivi  60 

  - antrenori   2 

  - alţi tehnicieni  8 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)     210 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)      100 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total 21000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   18900 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei    2100 lei 

         Denumirea lotului 

 UNDE ULTRASCURTE 

 Perioada de desfăşurare 

 27 – 30 iunie 

 Locul de desfăşurare  

 BUCURESTI 

 Scopul acţiunii 

 Pregatirea pentru participarea la Campionatul Mondial si Cupa Mondiala 

 Nr. total participanţi 12 din care : 
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  - sportivi  10 

  - antrenori    1 

  - alţi tehnicieni   1 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)      24 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)      100 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total   2400 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS    1680 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei     720 lei 

 

 IV. Resursele umane ale federaţiei pentru realizarea 

acţiunilor/activităţilor din cadrul programelor 

 Posturi personal salariat, total  2, din care 

 Personal de conducere  1 

 Personal de execuţie  1 

 Cheltuieli de personal aferente angajaţilor federaţiei 

 Total 97439, din care 

   - sume de la bugetul MTS   88639 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei    8800 lei 

 V. Bunuri şi servicii necesare desfăşurării programului 

   40000 lei 

 VI. Materiale şi echipament sportiv, cu excepţia celor de natura 

activelor fixe, necesare derulării acţiunilor/activităţilor din cadrul programului, 

conform anexei nr.4 la prezenta cerere de finanţare 

 Total 434250lei 

 VII. Control doping ................. lei 

 VIII. Congrese, conferinţe internaţionale şi altele asemenea : 

 Denumirea acţiunii 

 CONFERINTA DE LUCRU A UNIUNII INTERNATIONALE A RADIOAMATORILOR 

 Perioada de desfăşurare 

 24 – 29 IUNIE 

 Nr. zile de deplasare 

 5 

 Locul de desfăşurare 

 FRIEDRICHSHAFEN-Germania 
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 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 4 

 Scopul acţiunii 

 Dezbateri pe comisiile de specialitate-regulamentele competitiilor 

sportive.Romania are alesi in comisiile Uniunii Internationale a Radioamatorilor. 

         Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)             20  

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)     700 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total 14000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   14000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei          0 lei 

          Denumirea acţiunii 

 CONFERINTA GENERALA A UNIUNII INTERNATIONALE A RADIOAMATORILOR 

 Perioada de desfăşurare 

 11 – 16 octombrie 

 Nr. zile de deplasare 

 5 

 Locul de desfăşurare 

 NOVI SAD - Serbia 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 4 

 Scopul acţiunii 

 Alegeri pentru noul Comitet Executiv(presedinte,secretar,etc.) 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)      20 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)    1200 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total 24000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   24000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei          0 lei 

          Denumirea acţiunii 

 CONFERINTA MONDIALA A TINERETULUI RADIOAMATOR – YOTA 2020 

 Perioada de desfăşurare 

 11 – 17 august 

 Nr. zile de deplasare 

 6 

 Locul de desfăşurare 
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 CROATIA 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 4 

 Scopul acţiunii 

 Pregatirea de formatori pentru atragerea tinerilor spre radioamatorism 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)     24 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)    100 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total 2400 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   2400 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei        0 lei 

         Denumirea acţiunii 

 CONFERINTA MONDIALA A UNIUNII INTERNATIONALE A RADIOAMATORILOR 

 Perioada de desfăşurare 

 15 – 17 mai 

 Nr. zile de deplasare 

 5 

 Locul de desfăşurare 

 DAYTON-XENIA U.S.A 

 Nr. total componenţi ai delegaţiei României 2 

 Scopul acţiunii 

 Noi strategii pentru dezvoltarea radioamatorismului.Adoptarea regulamentelor. 

 Nr. zile om (nr. zile deplasare x nr. persoane)       10 

 Cost om zi (inclusiv cheltuieli de transport)    1200 lei 

 Costul acţiunii (nr. zile om x cost om zi), total 12000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   12000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei          0 lei 

 

 IX. Cursuri de perfecţionare şi/sau formare a antrenorilor : 

 Perioada de desfăşurare 

 02 – 06 aprilie 

 Locul de desfăşurare 

 IZVORUL MURESULUI,Jud.Harghita 

 Nr. participanţi 10 

 Costul acţiunii, total 10000 lei 
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 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   10000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei          0 lei 

         Perioada de desfăşurare 

 22 – 27 septembrie 

 Locul de desfăşurare 

 NAVODARI,Jud.Constanta 

 Nr. participanţi 10 

 Costul acţiunii, total 10000 lei 

 din care : 

   - sume de la bugetul MTS   10000 lei 

   - venituri proprii ale federaţiei          0 lei 

 

 X. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru 

juniori mici 

   Total 15000 lei 

 XI. Activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru 

copii sub 9 ani 

   Total 10000 lei 

 

XII. Indemnizaţii sportive pentru juniori I şi tineret pe perioada 

pregătirii centralizate 

   Total 20000lei 

 B. Programul „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei 

materiale sportive” P3 

Pentru fundamentarea solicitărilor privind cheltuielile pentru întreţinerea, 

funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive se va completa anexa nr.5 la 

prezenta cerere de finanţare. 

 Finanţare din sume de la bugetul de stat 

B1 Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a bunurilor imobile primite de către 

federațiile sportive naționale în folosință gratuită din domeniul public/privat al statului 

și/sau din domeniul public/privat local, sau care se află în proprietatea privată a 

federației sportive naționale                              ....................... lei 

 B2 Investiţii şi reparaţii capitale pentru imobilele date în folosință gratuită din 

administrarea Ministerului Tineretului și Sportului către federațiile sportive naționale 
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......................... lei 

 C. Bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul programului/programelor 

federaţiei pe anul 2020  

Programe, subprograme, 
categorii de cheltuieli 

Realizări 2019 (lei) Propuneri 2020 (lei) 
Total  Total  

din 
bugetul 

MTS 

Din 
venituri 
proprii 

ale 
federaţiei 

din 
bugetul 

MTS 

Din 
venituri 
proprii 

ale 
federaţiei 

A. Programul 
„Promovarea sportului 
de performanţă” – total, 
din care : buget de stat 

246239 85070 161169 1122449 1020179 102270 

I. Subprogramul pregătire 
loturi olimpice şi/sau 
naţionale – total, 

8591  8591 57900 49230 8670 

● cazare, masă, transport, 
susţinătoare de efort şi 
medicamente 

8591  8591 53000   

● cercetare ştiinţifică    4900   
● alte cheltuieli (se va 
specifica natura acestora) 

      

II. Subprogramul calendar 
sportiv naţional – total, din 
care : 
competiţiilor sportive 
naţionale 

34641 1900 32141 62200 43300 18900 

● cheltuieli cu organizarea 32141  32141 37200   
● premii (medalii, diplome, 
tricouri, etc.) 

1900 1900  25000   

III. Subprogramul 
calendar sportiv 
internaţional (competiţii 
sportive internaţionale) – 
total, din care : 

104856 39949 64907 370200 304300 65900 

● cheltuieli de participare / 
organizare competiţii 
sportive internaţionale 
(transport 
internaţional/intern, 
cazare, diurnă/masă, alte 
cheltuieli prevăzute de 
lege) 

100407 35500 64907 370200 304300 65900 

● premii (altele decât cele 
acordate de către MTS şi 
COSR) 

4449 4449     

IV. Cheltuieli de personal 
aferente salariaţilor care 
derulează programul, 
corespunzătoare unui 
număr de ......... posturi 

55929 25521 30408 97439 88639 8800 

V. Cheltuieli bunuri şi 
servicii, altele decât cele 
prevăzute la pct. I, II, III 

28246 17700 10546 40000 40000  
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şi IV necesare desfăşurării 
programului, cu excepţia 
cheltuielilor de telefonie şi 
a celor privind carburanţii 
VI. Cheltuieli pentru 
materiale şi  
echipament sportiv 
(inclusiv echipament de 
reprezentare) 

   377310 377310  

VII. Cheltuieli pentru 
control doping 

      

VIII. Cheltuieli de 
participare la congrese, 
conferinţe internaţionale şi 
altele asemenea 

6817  6817 52400 52400  

IX. Cheltuieli realizare 
cursuri de formare şi 
perfecţionare a 
antrenorilor 

7159  7159 20000 20000  

X. Cheltuieli pentru 
activităţi de pregătire, 
organizare/participare 
competiţii pentru juniori 
mici 

   15000 15000  

XI. Cheltuieli pentru 
activităţi de pregătire, 
organizare/participare 
competiţii pentru copii sub 
9 ani 

   10000 10000  

XII. Cheltuieli pentru 
indemnizaţii sportive 
juniori I, tineret 

   20000 20000  

B. Programul 
„Întreţinerea, 
funcţionarea şi 
dezvoltarea bazei 
materiale sportive” – 
total, din care : 

      

1. Cheltuieli de întreţinere 
şi funcţionare a bunurilor 
imobile primite de către 
federațiile sportive 
naționale în folosință 
gratuită din domeniul 
public/privat al statului 
și/sau din domeniul 
public/privat local, sau 
care se află în proprietatea 
privată a federației 
sportive naționale                         

      

2. Investiţii şi reparaţii 
capitale pentru imobilele 
date în folosință gratuită 
din administrarea 
Ministerului Tineretului și 
Sportului către federațiile 
sportive naționale 
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TOTAL A + B 246239 85070 161169 1122449 1020179 102270 
 

 D. La prezenta cerere de finanţare se anexează, în mod obligatoriu, 

următoarele documente : 

 1. Declaraţie conform anexei nr.1 la prezenta cerere de finanţare. 

 2. Certificat de atestare fiscală care să ateste că nu are obligaţii de plată 

exigibile, precum obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, 

precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat sau reeşalonare a acestora 

care va constitui anexa nr.2. 

 3. Raport de activitate pe anul 2019 care va constitui anexa nr.3 la prezenta 

cerere de finanţare.   

 4. Necesarul de materiale şi echipament sportiv necesare derulării 

acţiunilor/activităţilor din cadrul programului, respectiv anexa nr.4, după caz. 

 5. Cheltuielile pentru întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale 

sportive, respectiv anexa nr.5, după caz. 

 Anexele nr. 1, 2, 3, 4, şi 5 fac parte integrantă din prezenta cerere de 

finanţare. 

 PREŞEDINTE,  SECRETAR GENERAL,              CONTABIL, 

RABINCA DAN LUCIAN     MITRUT MARIUS   ZEHRA LILIANA 
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                                                                                                     Anexa nr.1 

la cererea de finanţare nr. 104/17.12.2019 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 

 Subsemnaţii RABINCA DAN LUCIAN-Presedinte,MITRUT MARIUS-Secretar 

General si ZEHRA LILIANA - Contabil, reprezentanţi legali ai Federaţiei Romane de 

Radioamatorism,declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din 

Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, că federaţia pe care o reprezentăm 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 

1166/10.12.2019 privind aprobarea metodologiei privind finanţarea federaţiilor 

sportive naţionale în anul 2020, respectiv : 

 1. Este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii. 

 2. A publicat în extras raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul 2018 

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.5716344/28.05.2019 şi în Registrul 

naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial nr.47085/28.05.2018 

 3. Informaţiile furnizate Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea obţinerii 

finanţării sunt veridice. 

 4. Federaţia nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, ale 

actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii. 

 5. Federaţia are afiliate, în condiţiile legii, la data de 17.12.2019 (data 

depunerii cererii de finanţare) un număr de 51 structuri sportive. 

 6. Federaţia se obligă să participe cu o contribuţie financiară proprie de 

minimum 10% din valoarea totală a finanţării. 

 7. Federaţia nu este în situaţia unei proceduri de insolvenţă sau lichidare, sau 

nu se află în stare de insolvenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 8. Federaţia sportivă naţională nu are obligaţii de plată din anii 2016-2019 la 

Ministerul Tineretului şi Sportului, unităţile subordonate acestuia sau faţă de alte 

persoane fizice sau juridice. 

 9. Federaţia sportivă naţională nu are debite faţă de persoane fizice sau 

juridice stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi/sau titluri executorii la momentul 

depunerii cererii de finanţare.  
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 10. Reprezentantul legal al federaţiei sportive naţionale nu a fost condamnat 

pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau 

luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals sau deturnare de fonduri. 

 11. Federaţia sportivă naţională a organizat în cursul anului 2019 un sistem 

competiţional naţional la nivel de seniori în care au participat minim 6 structuri 

sportive. 

 12. Ultimele modificări aduse statutelor, actelor constitutive, respectiv 

organelor de conducere ale federaţiei sportive naţionale au fost efectuate cu avizul 

expres al Ministerului Tineretului şi Sportului în condiţiile legii. 

 13. Federaţia sportivă naţională va respecta prevederile legale în vigoare 

referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 

 

 Reprezentanţi legali 

     PREŞEDINTE,         SECRETAR GENERAL,              CONTABIL, 

RABINCA DAN LUCIAN     MITRUT MARIUS   ZEHRA LILIANA  

 

 

 

Data 17.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


