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           Aprobat 

de Adunărea Generală 

a AO „FTS RM” 

Proces-verbal nr. 1 din 26.02.2023 

 

 

 

 

REGULAMENTUL FINANCIAR 

al Asociației Obștești „Federația de Turism Sportiv din Republica Moldova"  

pentru anul 2023 

 

 

1. Activitatea financiară 
Activitatea financiară a Asociației Obștești „Federația de Turism Sportiv din Republica Moldova", 

denumită în continuare AO „FTS din RM”, se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare a 

Republicii Moldova, cu Statutul AO „FTS din RM” și cu prezentul Regulament. Prezentul Regulament se 

aplică numai competițiilor organizate de AO „FTS din RM”, inclusiv a competițiilor complementare. 

Competiții complementare sunt acele competiții care utilizează echipamentul de start, de sosire și de traseu 

al competiției principale. 
 

2. Încasările financiare și de altă natură ale AO „FTS din RM” 
Încasările financiare și de altă natură ale AO „FTS din RM” provin din următoarele surse: 

- asistență financiară și bunuri primite de la Ministerul Educației și Cercetării a Republicii Moldova; 

- asistență financiară și bunuri primite de la persoane juridice și persoane fizice ca donații voluntare de 

sponsorizare; 

- cotizații de intrare de la membrii noi înregistrați ai AO „FTS din RM”; 

- cotizațiile anuale de la membrii AO „FTS din RM”; 

- taxele de participare individuală și de echipă pentru participarea la competițiile organizate de AO „FTS 

din RM”; 

- alte încasări care nu sunt incompatibile cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și cu Statutul AO 

„FTS din RM”. 

Toate încasările financiare sunt transferate pe contul bancar al AO „FTS din RM” prin transfer bancar sau 

în numerar cu întocmirea tuturor documentelor financiare necesare. 
 

3. Cotizațiile de membru 
3.1. Cotizațiile de intrare ale membrilor noi înregistrați în AO „FTS din RM” se varsă integral în bugetul 

AO „FTS din RM”. Cuantumul cotizației de intrare este stabilit de către Consiliul Asociației. Pentru anul 

2023 este de 500 lei pentru membruL colectiv și 50 lei pentru persoană fizică, 30 lei pentru elevi și 

studenți. 

3.2. Cotizația anuală pentru anul 2023 pentru membrii AO „FTS din RM” este de 400 MDL pentru 

membrii colectivi și 50 MDL pentru persoanele fizice. 

3.3 Membrii AO „FTS din RM” vor achita cotizația anuală de membru la prima competiție la care 

participă, dar nu mai târziu de data de 20 iunie a anului de raportare curent 2023. 

3.4 În cazul în care membrul AO „FTS din RM” nu a achitat cotizația de membru, cotizația de participare 

la competiție va fi majorată cu 20%. 

3.5 În cazul în care membrul nu și-a achitat datoriile până la sfârșitul anului calendaristic de raportare în 

curs, Consiliul Asociației, cel târziu cu o lună înainte de data stabilită pentru următoarea Adunare Generală 

a AO „FTS din RM”, va avea dreptul de a lua în considerare excluderea membrului respective din AO 

„FTS din RM”. 

3.6. Cotizațiile anuale ale membrilor AO „FTS din RM” se plătesc integral la bugetul AO „FTS din RM”. 
 

4. Cotizații individuale de participare la competiții 
4.1 Cuantumul cotizației de participare individuală la competiții, se stabilește în funcție de categoria de 

vârstă la care concurentul participă conform tabelului 1, 2 și 3 din prezentul regulament. 
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Tabelul 1. Cuantumul taxei de participare individuală de la persoanele fizice pentru 

participarea la competițiile, organizate de AO „FTS din RM” 
 

№ Categoria de vârstă 

Taxa de participare, lei 

pentru 

participanții 

care au achitat 

cotizația de 

membru în anul 

2023 

pentru participanții 

care nu au achitat 

cotizația de membru 

în anul 2023 

1 M/W12 și mai mici 30 36 

2 M/W14, M/W16 35 42 

3 M/W18, M/W20 40 48 

4 M/W21și mai sus 50 60 

5 M/W65  40 48 
 

Tabelul 2. Cuantumul taxei de participare la Campionatul RM la turism sportiv (juniori) 

pentru o echipă, formată din 4 participanți 
 

 Participarea la toate probele participare la 1 probă  

pentru participanții care au 

achitat cotizația de membru 

în anul 2023 

 

600 lei/echipă 

 

160 lei/echipă 

pentru participanții care nu 

au achitat cotizația de 

membru în anul 2023 

 

720 lei/echipă 

 

192 lei/echipă 

 

Tabelul 2. Cuantumul taxei de participare la Cupa Federației pentru o echipă, formată din 4 

participanți 

 

 Participarea la toate probele participare la 1 probă  

pentru participanții care au 

achitat cotizația de membru 

în anul 2023 

 

700 lei/echipă 

 

200 lei/echipă 

pentru participanții care nu 

au achitat cotizația de 

membru în anul 2023 

 

840 lei/echipă 

 

240 lei/echipă 

 

4.2 Taxa de participare individuală/echipă poate fi achitată prin transfer bancar în contul bancar al AO „FTS 

din RM” sau în numerare odată cu depunerea documentelor justificative comisiei de validare. 

4.3 Persoanele fizice, care nu au achitat cotizația anuală de membru al AO „FTS din RM”,vor plăti o taxă 

de cotizație cu 20% mi mare conform tabelulelor 1, 2 și 3 din prezentul Regulament. 

4.4 Persoanele fizice, care sunt membri de onoare ai AO „FTS din RM”, sunt scutite de plata taxei de 

participare. 

4.5 În conformitate cu decizia Consiliului Asociației, membrii AO „FTS din RM”, care au obținut 

rezultate bune la competițiile internationale pe parcurscul anului 2022, vor fi scutiți de plata taxei de 

participare în anul 2023 în baza unei decizii speciale, aprobate în cadrul Adunării Generale a AO „FTS 

din RM”. 

4.6 Persoanele care nu au achitat taxa de participare stabilită nu pot participa la competiții. 

4.7 În cazul în care arbitrul principal al competiției anulează rezultatele oricărui curs, taxa de participare 

pentru acea probă va fi restituită concurenților. 

Notă: Taxa nu va fi restituită, în cazul în care reprezentanții oficiali ai sportivilor au oferit date eronate 

despre concurenți sau au încălcat altfel regulile de desfășurare a competiției. 

 

5. Distribuirea cotizațiilor de participare 
5.1 Taxele de participare la competițiile, organizate de AO „FTS din RM”, se transferă în bugetul 
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organizatorilor competiției în proporție de 90% și în bugetul AO „FTS din RM” în proporție de 10%; 

5.2 Organizatorul competițiilor poate reduce sau majora taxa de participare de comun acord cu AO „FTS 

din RM”. 

5.3 În cazul acordării asistenței financiare din partea Ministerului Educației și Cercetării al RM pentru 

organizarea și desfășurarea competițiilor respective, 50% din taxa de participare va fi transferată în bugetul 

AO „FTS din RM”. 

 
 

1. Repartizarea resurselor financiare primiteenite în bugetul AO „FTS din RM” 

6.1 Resursele financiare sunt colectate și cheltuite pentru activitățile AO „FTS din RM” și în conformitate 

cu deciziile Adunării generale sau ale Consiliului Asociației privind activitățile aprobate de aceștea. 

6.2 Articole de cheltuieli ale AO „FTS RM”: 

- cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor sportive planificate în calendarul ao „fts din 

rm”; 

- cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea cantonamentelor sportive planificate de AO „FTS din RM” 

pentru membrii lotului național; 

- cheltuieli pentru trimiterea delegațiilor sportive oficiale ale AO „FTS din RM” la competițiile 

internaționale; 

- cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea seminarelor și cursurilor educaționale și metodologice pentru 

îmbunătățirea calificării arbitrilor, antrenorilor, metodiștilor, tehnicienilor și altor specialiști; 

- achitarea cotizației anuale de membru al Federației Internaționale de Turism Sportiv; 

- cheltuieli pentru achiziționarea de mobilier și echipamente; 

- cheltuieli pentru servicii comunale; 

- cheltuieli de personal (salarii și indemnizații); 

- cheltuieli de deplasări oficiale; 

- închirierea și întreținerea spațiilor și echipamentelor; 

- costuri pentru materiale și consumabile; 

- alte cheltuieli care nu contravin cerințelor Statutului AO „FTS din RM”  și legislației RM. 

6.3 Controlul asupra încasărilor și cheltuirii fondurilor financiare și a altor fonduri primite de AO „FTS din 

RM” sub formă de asistență din partea Ministerului Educației și Cercetării al RM este efectuat de către 

Cenzorul AO „FTS din RM”. 

6.4 Cenzorul controlează, de asemenea, dobânzile aferente taxelor de participare primite în contul AO „FTS 

din RM”, precum și taxele anuale și taxele de înscriere în AO „FTS din RM”. 
 

Rechizitele bancare ale AO „FTS din RM”: 

«Federatia de Turism Sportiv din Republica Moldova», Chișinău 

BC «Victoriabank» SA filiala nr. 26 Chisinau 

Codul Băncii: MD19 BIC VICBMD2X469 

IBAN MD19VI000002224226478MDL 

Cod fiscal: 1014620004864 
 


