
 
REGULAMENT  

”Gala sportivul anului” 
 
 

Privind acordarea premiilor sportivilor și antrenorilor care au 
obținut rezultate deosebite la nivel național și internațional în anul 

2022 
 
 
 

Capitolul I - Dispoziţii Generale 
 
 
 

Art.1. Primăria Miercurea Ciuc susține performanța în domeniul sportiv, fiind alături 
de sportivii și antrenorii care, prin munca lor, duc numele municipiului Miercurea Ciuc 
pe podiumurile naţionale şi internaţionale. 

Art.2. Prin premierea sportivilor și antrenorilor se răsplăteşte efortul acestora în 
realizarea de performanţe deosebite la nivel naţional şi internaţional, oferindu-se, 
totodată, şi o motivaţie pentru noi performanţe şi stabilirea de noi recorduri. 

Art.3. Se vor avea în vedere rezultatele sportivilor/antrenorilor care s-au născut în 
Miercurea Ciuc și a echipelor care au sediul social în Miercurea Ciuc. 

 
 

Capitolul II – Cadrul legal 
Art.4. Potrivit prevederilor legale, autorităţile publice au obligaţia să sprijine sportul de 
masă şi cel de performanţă. La baza elaborării acestui regulament stau prevederile: 

• Legii nr. 69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

• Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

• Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

• Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 
modificările și completările ulterioare. 

• Punctul 54 din HG 1447/2007, priviond reglementarea granturile acordate de 
asociațiile sportive sub formă de premii în bani. 
 

 
 
 
 



 
Capitolul III – Alocarea resurselor financiare 

 
 

Art.5. Cheltuielile aferente premiilor și organizării galei de decernare a acestora se va aloca 
din bugetul local al Municipiului Miercurea Ciuc. 
Art.6. Premiile în numerar pentru câștigători este asigurat din sponsorizarea Asociației 
Sportive Sprint Team 88. (în conformitate cu HG 1447/2007, art 54) 
 

 
 

Capitolul IV – Locul şi perioada desfăşurării 
proiectului 

 
 

Art.7. Premiile vor fi decernate pe 29 decembrie 2022, în clădirea Cinematografului Csíki 
Mozi. 
 
 

Capitolul V – Modalitatea de acordare a premiilor  
 
 

Art.8.  
(1) Propunerile aferente sportivilor și antrenorilor care pot obține premiile reglementate 
prin prezentul, pot fi trimise de către cetățenii municipiului Miercurea Ciuc, prin 
aplicația google form, creat pentru acest scop: https://bit.ly/PremiiSport-2022-MCiuc. 
Aceste propuneri vor fi analizate de către o comisie formată din 10-15 membri, 
specialiști din domeniul sportului, consilieri locali, respectiv angajații Primăriei 
municipiului Miercurea Ciuc avand domeniul de activitate sportul. 
(2) Pe baza propunerilor trimise pe baza alin. 1, Comisia mai sus menționată va întocmi 
lista sportivilor si antrenorilor propuși, urmând să aleagă dintre acestea 
sportivii/antrenorii care urmează a fi premiate. 
(3) Termenul limită pentru depunerea propunerilor este luni, 12 decembrie 2022, ora 
12:00. 
(4) Membrii comisiei vor finaliza clasamentul sportivilor și antrenorilor până la data 
de 16 decembrie 2022. 
(5) Categoriile pentru care vor fi decernate premii sunt următoarele: 

a. Sportiva anului 
b. Sportivul anului 
c. Cea mai bună junioară a anului 
d. Cel mai bun junior al anului 
e. Echipa anului 
f. Echipa de juniori a anului 
g. Cea mai bună sportivă cu dizabilități a anului 
h. Cel mai bun sportiv cu dizabilități al anului 
i. Cea mai bună junioară cu dizabilități a anului 
j. Cel mai bun junior cu dizabilități al anului 
k. Antrenorul anului 



l. Antrenor de juniori al anului 
m. Antrenor de echipă al anului 
n. Antrenor de echipă de juniori al anului 
o. Premiul publicului – sportiv 
p. Premiul publicului – echipă 

  
(6) Comisia va lua în considerare rezultatele obținute la următoarelor competiții: 

q. Campionatele Naționale 
r. Campionatul Balcanic 
s. Campionatul European 
t. Campionatul Mondial 
u. Universiada 
v. Cupa Europeană 
w. Cupa Mondială 
x. Jocurile Olimpice - Jocurile Paralimpice 

 
 

 (7) În privința Premiului publicului, Comisia va alege un număr de cel mult 3 
sportivi/sportive și un număr de cel mult 3 echipe, care vor fi supuse votului publicului larg 
pe rețeaua socială Facebook, pe pagina Primăriei Miercurea Ciuc. Votul publicului se va 
realiza între 28 noiembrie si 12 decembrie 2022, sportivul/sportiva și echipa care va obține 
cele mai multe voturi obținând Premiul publicului. 
 (8) În cazul premierii sportivilor/echipelor la categoria juniori, limita de vârstă pentru 
juniori se stabilește pentru fiecare ramură de sport pe baza regulilor federațiilor internaționale 
relevante. Conform prezentei reglementări, doar acei sportivi care s-au născut în anii 2004, 
2005, 2006, 2007 și 2008 aparțin grupei de vârstă juniori. 

(9) Premiile acordate în numerar la Gala Sportivului Anului 2022 sunt următoarele: 
 

Sportiva anului I.          1.500  RON  
Sportiva anului II.             600  RON  
Sportiva anului III.             500  RON  

     
Sportivul anului I.          1.500  RON  
Sportivul anului II.             600  RON  
Sportivul anului III.             500  RON  

     
Cea mai bună junioară a anului I.           600  RON  
Cea mai bună junioară a anului II.           500  RON  
Cea mai bună junioară a anului III.           400  RON  

     
Cel mai bun junior al anului I.           600  RON  
Cel mai bun junior al anului II.           500  RON  
Cel mai bun junior al anului III.           400  RON  
     
Echipa anului I.            600  RON  
Echipa anului II.            500  RON  



Echipa anului III.            400  RON  

     
Echipa de juniori a anului I.           600  RON  
Echipa de juniori a anului II.           500  RON  
Echipa de juniori a anului III.           400  RON  

     
Cea mai bună sportivă cu dizabilități a anului I.       1.500  RON  
Cea mai bună sportivă cu dizabilități a anului II.          600  RON  
Cea mai bună sportivă cu dizabilități a anului III.          500  RON  

     
Cel mai bun sportiv cu dizabilități al anului I.       1.500  RON  
Cel mai bun sportiv cu dizabilități al anului II.          600  RON  
Cel mai bun sportiv cu dizabilități al anului III.          500  RON  
     
Cea mai bună junioară cu dizabilități a anului I.          600  RON  
Cea mai bună junioară cu dizabilități a anului II.          500  RON  
Cea mai bună junioară cu dizabilități a anului III.          400  RON  

     
Cel mai bun junior cu dizabilități al anului I.          600  RON  
Cel mai bun junior cu dizabilități al anului II.          500  RON  
Cel mai bun junior cu dizabilități al anului III.          400  RON  

     
Antrenorul anului I.             600  RON  
Antrenorul anului II.             500  RON  
Antrenorul anului III.             400  RON  
     
Antrenor de juniori al anului I.           600  RON  
Antrenor de juniori al anului II.           500  RON  
Antrenor de juniori al anului III.           400  RON  

     
Antrenor de echipă al anului I.           600  RON  
Antrenor de echipă al anului II.           500  RON  
Antrenor de echipă al anului III.           400  RON  

     
Antrenor de echipă de juniori al anului I.          600  RON  
Antrenor de echipă de juniori al anului II.          500  RON  
Antrenor de echipă de juniori al anului III.          400  RON  

 
 (10) Premiile se calculează în valoare netă, iar taxele impuse de lege se plătesc de către 
asociația organizatoare. 

(11) Clasamentul pe categorii va fi stabilit pe baza voturilor membrilor Comisiei. 
Fiecare membru va face un clasament propriu pentru fiecare categorie. Persoanele 
nominalizate pe locul 1 vor primi trei puncte, pentru locul 2 – doua puncte, pentru locul 3 un 
punct. 



Sportivii/ antrenorii cu cele mai multe puncte acumulate in fiecare categorie vor fi desemnați 
cei mai buni din categoria respectivă. In cazul egalității de puncte intre doi sau mai mulți 
sportivi/antrenori/echipe, se va realiza încă un vot intre cei rămași in cursa pentru locul întâi, 
în cadrul comisiei mai sus arătată. 
In cazul in care situația de egalitate se repeta, acest proces se va repeta pana ce se va desemna 
câștigătorul 


