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 În anul 2020 sportul a avut mult de suferit din cauza pandemiei de COVID-19, 

sportivii legitimați ai Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani, alături de antrenorii lor, au 

participat la o serie de competiții sportive de anvergură, desfășurate la nivel național. 

 În primele 2 luni ale anului 2020, activitatea sportivă a clubului s-a desfășurat 

conform calendarelor sportive întocmite și a planurilor de pregătire, asigurându-se 

suportul tehnic și condițiile necesare pentru atingerea obiectivelor asumate de club. 

 Odată cu răspândirea virusului și amploarea lui, începând cu luna Martie 2020 s-a 

trecut la încetarea activităților în sălile de antrenamente în conformitate cu Ordinul 

Militar nr. 1/18.03.2020. 

S-a continuat astfel activitatea sportivă, cu planuri de pregătire individuală, planuri de 

lecții și documente de planificare pentru sportivi cu obiective de performanță stabilite de 

antrenor împreună cu conducerea clubului. 

Antrenamentele, efortul susținut, seriozitatea și sacrificiul depus de sportivii și antrenorii 

lor, au adus o serie de rezultate. 

 Conducerea clubului în cadrul ședințelor de analiză săptămânale, desfășurate 

online în starea de urgență, ulterior în condițiile de siguranță impuse la sediul clubului, a 

monitorizat activitatea sportivă, a prelucrat ordinele emise de autorități, a impus 

respectarea măsurilor de siguranță, pentru a diminua consecințele provocate de Covid 19. 

 La nivelul secțiilor sportive antrenorii au continuat antrenamentele respectând 

cerințele impuse de legislația în vigoare și deciziile conducerii clubului, comunicarea 

realizându-se prin mijloacele electronice. 
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 Deși s-a tranversat o perioadă dificilă, rezultatele sportivilor la final de an au fost 

următoarele: 

   

        

        

SECTIA 
Nr. 

antrenori 

din care: 
Nr. sportivi 

legitimati 

in 2020 

Medalii din care: Număr 

sportivi 

convocați 

la lotul 

național 

contract voluntari Nationale International 

JUDO 2 2  38 11  7 

TIR 

SPORTIV 
2 2  18 17  

2 

ATLETISM 2 1 1 19 1   

BOX 3 3  19    

ARTE 

MARȚIALE  
  1 15 10  

4 

SAMBO   1 25    

Total 

sportivi 

legitimați 

   134   

 

 

 

Execuția bugetului pe anul 2020 

  

Pentru anul 2020 Clubul Sportiv ”Unirea” Focșani a avut alocat un buget de venituri și 

cheltuieli astfel: 

 

Venituri: RON 

Nr. 

Crt. 

Denumire indicator Prevederi anuale  Încasări realizate 

1 Subvenție MTS 1.904.947 1.863.913 

2 Venituri proprii CSU 99.000 79.079 

 Total sume 2.003.947 1.942992 
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Cheltuieli:    
 RON 

Nr. 

Crt. 

Denumire indicator Prevederi anuale  Plăți ( cheltuieli efective) 

1 Cheltuieli de personal 1.173.807 1.171.996 

2 Bunuri și servicii  420.140 362.779 

3 Activitate sportivă 399.000 (total) 

320.000 

79.000 

            398.628          din care: 

Subvenție MTS: 320.000 

Venituri proprii: 78.628 

4 Active fixe (leasing 

masini echip., mij.tr.) 

11.000 9.589  

 Total sume 2.003.947 1.942.992 

 

 Alocarea bugetară pentru anul 2020, putem spune că a fost bună, în urma 

rectificărilor bugetare. 

 Concluziile finale asupra anului competițional 2020, ținând cont și de contextul 

pandemic actual, se pot califica ca fiind medii, se impun astfel o serie de măsuri de noi 

care să ducă pe un trend ascendent activitatea clubului. 

 Conducerea clubului prin directorul acestuia și responsabilul cu activitatea 

sportivă, au insistat asupra realizării unui program de selecție eficient, care să asigure 

continuitate și să descopere noi talente menite să contribuie la atingerea obiectivelor de 

performanță. 

 

 

Director 

Prof. Vîlcu Petrea 


