
 

 

 

 

PREZENTAREA SITUATIEI FINANCIARE PE ANUL 2012 

 

EXTRAS DIN SITUATIA FINANCIARĂ ANUALĂ PENTRU ANUL 2012 

 

Codul fiscal: 4203741 

Denumirea: Federaţia Română de Volei,  

Adresa: Str. Vasile Conta nr. 16 

Telefon/ Fax: 0213171747, 0213171748, 0213171749 

Număr de înscriere în registrul asociaţilor şi fundaţiilor: nr. 15 din data de 21.01.2007  

Actul de autorizare: avizul de constituire nr. 635 din 23.01.2007, autorii zaţia de 

funcţionare nr. 635 din 23.01.2007  

Actul normativ de recunoaştere a utilităţii publice: Legea 69 din 28 aprilie 2000 

Valoarea patrimoniului iniţial: 1.989.940 lei total capitaluri proprii la 01.01.2001  

Durata efectivă de funcţionare în anul 2011: 12 luni 

 

A. INDICATORII DIN CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI  

încheiat la 31.12.2012 (formular cod 20. în lei):  

 

- Venituri din activitate fără scop patrimonial, din care:  

                - Subvenţii primite de la buget  

 - Venituri proprii FRV 

- Cheltuieli privind activităţle fără scop patrimonial  

                -  Cheltuieli din subvenţiile primite de la buget 

-       Excedent din activităţile fără scop patrimonial 

- Deficit din activităţile cu destinaţie specială  

- Venituri din activităţile economice  

- Cheltuieli privind activităţile economice  

- Excedent din activităţile economice  

- Deficit din activităţile economice 

- Venituri totale 

- Cheltuieli totale 

- Rezultatul net al exerciţiului 

                - Excedent 

                - Deficit 

3.298.459,00 lei 

1.810.000,00 lei 

1.488.459,00 lei   

3.416.048,00 lei  

1.810.000,00 lei 

0,00 lei 

117.589,00 lei  

0 lei  

0 lei 

0 lei  

0 lei 

3.298.459,00 lei  

3.416.048,00 lei  

 

0,00 lei 

117.589,00 lei 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANALIZA STRUCTURII VENITURILOR SI CHELTUIELILOR  efectuate in anul 2012 in 

lei si EURO (la cursul mediu BNR). 

 

In acest an federatia a realizat venituri in valoare de 3.298.456,00 lei, din care 

1.810.000,00 lei de la bugetul de stat conform contractului incheiat cu Autoritatea 

Nationala pentru Sport si Tineret pentru sustinerea programului “Promovarea sportului de 

performanta” in anul 2012 – 45,13 % - au fost venituri proprii, asa cum rezulta din Contul 

rezultatului exercitiului la 31.12.2012.  

Cheltuielile angajate de federatie s-au ridicat la suma de 3.416.048,00 lei , din care 

1.810.000,00 lei de la bugetul de stat conform contractului incheiat cu Autoritatea 

Nationala pentru Sport  si Tineret pentru sustinerea programului “Promovarea sportului 

de performanta” in anul 2012, s-au efectuat dupa cum  rezulta din Contul rezultatului 

exercitiului la 31.12.2012. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTRACTUL DE FINANTARE INCHEIAT CU AUTORITATEA NATIONALA 

PENTRU SPORT SI TINERET pentru finantarea programului “Sportul de performanta” 

în anul 2012; 

 

 repartizarea sumei aprobate din bugetul ANST  pe programe, subprograme 

şi categorii de cheltuieli astfel:  

o subprogramul pregătire la loturi nationale în suma de 670.000,00 lei; 

o subprogramul calendar sportiv intern în suma de 30.058,00 lei; 

o subprogramul calendar sportiv international în suma de 693.000,00 lei; 

o alte actiuni si activitatii (cheltuieli de participare congrese 

internationale) de 0,00 lei 

o cheltuieli de personal aferente salariaţilor care deruleaza programul, 

corespunzător unui număr de 11 posturi în suma de 231.942,00 lei; 

o cheltuieli materiale şi servicii, altele decât cele prezentate mai sus, 

necesare desfăşurării programului în suma de 35.000,00 lei 

o materiale si echipament sportiv 100.000,00 lei 

o control doping 50.000 lei 

 

 programul de activitate pe anul 2012 finantat din bugetul ANST: 

 

o suma alocata subprogramului pregatire a fost distribuita astfel: 

o cheltuieli cu cazare, masa, transport, susţinătoare de efort şi      

medicamente, indemnizatie de lot în suma de 600.500 lei pentru 

realizarea programului de pregatire;  

o asigurari medicale,chirie sala, refacere de 69.500 lei 

 

o suma alocata subprogramului calendar sportiv intern pentru realizarea a 

20 Campionate Nationale a fost distribuita astfel: 

o cheltuieli privind organizarea competitilor interne în suma de  

13.000 lei; 

o premii (medalii, diplome, tricourii) în suma de 17.058 lei. 

 

o suma alocata subprogramului calendar sportiv international  a fost 

distribuita astfel: Cheltuieli de participare/organizare competiţii sportive 

internaţionale în suma de 693.000 lei pentru participarea la competitii 

internationale: conform anexa 1 la contract ANST. 

 

 

 


