
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN   

HOTĂRÂREA nr.133  
din 30 septembrie 2021 

privind aprobarea regulamentului privind premierea sportivilor sălăjeni care au 
obținut performanțe deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale precum și a 

antrenorilor acestora  
  

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ṣedință ordinară; 
Avȃnd în vedere: 

- referatul de aprobare  nr. 18007 din 24.09.2021 al președintelui Consiliului județean; 
- raportul de specialitate comun nr. 18010 din 24.09.2021 al Direcției investiții și programe 

publice şi Direcţiei economice; 
-  prevederile art.18^1 alin. (2) lit. f) din Legea educației fizice ṣi sportului nr. 69/2000, cu 
modificările ṣi completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și lit. f) și alin. (5) lit. e) și f) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ cu completările ulterioare; 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1. Se aprobă regulamentul privind premierea sportivilor sălăjeni care au obținut 
performanțe deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale precum și a antrenorilor 
principali ai acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Limita maximă a sumelor ce pot fi repartizate din bugetul judeţului pentru anul 2021, 
pentru derularea programului de premiere, va fi stabilită prin hotărârea consiliului județean privind 
rectificarea bugetului județului. 

Art.3. Se desemnează Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj pentru organizarea 
ceremoniilor și decernarea premiilor. 

Art.4. Prezenta hotărâre se aplică activității de premiere a sportivilor ce au obținut 
performanțe începând cu anul 2021, iar sumele necesare derulării programului vor fi incluse în 
bugetele anuale ale județului cu acestă destinație, cu stabilirea valorii punctului de premiere. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică și 
Direcția investiții și programe publice. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcția juridică și administrație locală; 
- Direcția economică; 
- Direcţia investiții și programe publice. 
 
 PREŞEDINTE, 

                                                                               Contrasemnează: 
        Dinu Iancu-Sălăjanu                                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,         
                                                   

                                                                               Cosmin-Radu Vlaicu 



 

 

Anexă   

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.133 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea 
regulamentului privind premierea sportivilor sălăjeni care au obținut performanțe deosebite 

la competițiile sportive naționale și internaționale precum și a antrenorilor acestora 

 

 

REGULAMENT 

privind premierea sportivilor sălăjeni care au obținut performanțe deosebite la competițiile 
sportive naționale și internaționale oficiale precum și a antrenorilor acestora  

 

 

CAPITOLUL  I – Dispoziții generale 

Art.1. Consiliul Județean Sălaj susține performanța sportivă, fiind alături de cei care, prin munca și 
eforturile lor, promovează numele județului Sălaj pe podiumurile naționale și internaționale. 

Art. 2. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu dispozițiile art.18^1, alin.(2) lit.f) din 
Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, pentru a reglementa premierea, în condițiile legii și în 
limita bugetului aprobat, a sportivilor sălăjeni care au obținut performanțe deosebite la competițiile 
sportive naționale și internaționale oficiale și a antrenorilor principali sălăjeni care au contribuit la 
realizarea performanțelor acestor sportivi. 

CAPITOLUL  II – Definiții 

Art. 3. În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații: 

1. competiție sportivă de nivel național – competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit 
prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național, organizate de federațiile 
naționale organizate pe ramurile sportive. 

2. competiție sportivă internațională – competiție sportivă la care, conform regulamentelor de 
desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări, prin 
intermediul federațiilor naționale organizate pe ramurile sportive. 

3. sportiv sălăjean – sportivul legitimat la un club sportiv din Sălaj. 

4. antrenor principal/secund sălăjean – antrenorul principal/secund legitimat la un club din județ 
sau care deține un raport contractual cu un club sportiv din Sălaj și care a antrenat un sportiv sălăjean. 

5. sporturi olimpice – conform Comitetului Olimpic și Sportiv Român. 

CAPITOLUL  III – Perioada și locul desfășurării premierilor 

Art. 4. Premiile vor fi acordate de președintele consiliului județean, în perioada imediat ulterioară 
obținerii performanței sportive, sau cel târziu în luna decembrie a anului în care a fost obținută 
performanța, în cadrul unei gale organizate la sediul Consiliului Județean Sălaj.  

CAPITOLUL  IV – Condiții de premiere a sportivilor 



 

 

Art. 5. (1) Vor fi premiați doar sportivii sălăjeni care au obținut locurile I, II sa III la competițiile 
sportive naționale și internaționale. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), vor putea fi premiați și sportivii născuți în județul 
Sălaj, legitimați de alte cluburi sportive, din țară sau străinătate, care au obținut la Jocurile 
Olimpice/Paralimpice locurile I, II sau III. 

Art. 6. În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ștafete, precum și 
la jocurile sportive de echipă, premiul acordat este individual. 

Art. 7. În cazul în care sportivii sălăjeni participă individual la disciplinele sportive din cadrul 
competițiilor, iar rezultatele obținute de aceștia sunt utilizate în vederea întocmirii clasamentelor pe 
echipe, conform regulamentelor,  pentru determinarea performanței întregii echipe din care face parte 
sportivul, premierea se face o singură dată, pentru performanța individuală. 

Art. 8. În cazul în care sportivii sălăjeni participă, în conformitate cu regulamentele de concurs, în 
cadrul aceleași competiții, atât la probe individuale și, separat de acestea, și la probe pe 
echipe/echipaje, unde s-au obținut rezultate premiabile, premierea sportivilor se poate face cumulat, 
atât la individual cât și la concursul pe echipe/echipaje.  

CAPITOLUL   V – Condiții de premiere a antrenorilor 

Art. 9. Vor fi premiați antrenorii principali/secunzi sălăjeni care au contribuit la realizarea 
performanțelor sportivilor care au obținut locurile I-III la competițiile sportive naționale și 
internaționale oficiale. 

Art.10. Antrenorul principal/secund care a pregătit obținerea performanțelor de către un sportiv 
sălăjean, care a fost premiat pentru obținerea de performanțe deosebite atât la individual cât și la 
probele pe echipe/echipaje, va primi un premiu în cuantum cel mult egal cu jumătate din valoarea 
premiului acordat sportivului său, în funcție de aportul adus la obținerea performanței.  

Art.11. Antrenorul principal/secund sălăjean care a pregătit mai mulți sportivi pentru care solicită 
premierea va primi un singur premiu, în cuantum cel mult egal cu jumătate din valoarea premiului 
acordat sportivului său cel mai bine clasat, în funcție de aportul adus la obținerea performanței. 

CAPITOLUL  VI – Valoarea și alocarea premiilor 

Art.12. Suma totală aferentă premierii se alocă din bugetul local al Județului Sălaj. 

Art.13. Valoarea maximă a sumelor ce se acordă pentru premiile sportivilor și antrenorilor principali 
sălăjeni, în condițiile mai sus arătate, se regăsește în tabelul următor: 

- Puncte - 

Nr. 
Crt. 

Competiția Locul I Locul II Locul III 

1 Jocurile olimpice  250 200 150 
2 Jocurile olimpice de tineret 50 40 30 
3 Jocurile paralimpice  150 125 100 

4 

Campionatele mondiale/ 
Campionatele mondiale pentru persoanele cu nevoi speciale 

-seniori- 150 125 100 
-tineret – juniori 1- 47,5 27,5 20 
-juniori 2 – cadeți- 27,5 20 15 

5 
Campionatele europene/ 

Campionatele europene pentru persoane cu nevoi speciale 



 

 

-seniori- 100 75 50 
-tineret – juniori 1- 30 20 10 
-juniori 2 – cadeți- 15 10 5 

6 
Festivalul Olimpic al tineretului 
EU 

15 10 7,5 

7 Jocurile Francofoniei 10 7,5 5 
8 Cupă mondială interțări, seniori 10 7,5 5 
9 Cupă europeană interțări, seniori 10 7,5 5 
10 Jocurile Europene 30 20 10 

11 

Campionat național 
Sporturi individuale 

-seniori- 30 20 15 
-tineret – juniori 1- 6 4 3 
-juniori 2 – cadeți- 4 2 1 

Sporturi sportive de echipă 
-seniori- 20 15 10 

-tineret – juniori 1- 6 4 2 
-juniori 2 – cadeți- 4 2 1 

12 
Cupa României 

Discipline individuale 10 7,5 5 
Jocuri sportive de echipă 20 15 10 

 

Art.14. Premiile în bani acordate în baza prezentului regulament reprezintă valoarea brută și se 
impozitează conform legislației în vigoare. 

CAPITOLUL VII – Procedura de acordare a premiilor 

Art.15. În vederea derulării procedurii de evaluare pentru premierea sportivilor și antrenorilor 
sălăjeni, persoanele desemnate de Președintele consiliului județean vor analiza actrivitatea sportivă a 
sportivilor și antrenorilor sălăjeni, ori de câte ori se impune, cel târziu în luna decembrie a fiecărui 
an, și vor propune comisiei învăţământ, sănătate, protecţie socială, cultură, sport şi tineret avizarea 
nominală a acestora în vederea premierii. 

Art.16. După avizarea nominală a sportivilor și antrenorilor, va fi organizată gala de decernare a 
premiilor, aceasta putând fi organizată în completarea unor evenimente organizate de consiliul 
județean, ori în mod separat sau în cadrul ședințelor consiliului județean. 

Art.17. Valoarea finanțării programului de premiere și valoarea punctului de premiere va fi stabilită 
prin hotărârea consiliului județean de aprobare sau rectificare a bugetului anual al județului. 

 

 


