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Raport de activitate
CLUBUL SPORTIV ’’GLORIA 2018’’ BISTRIȚA-NĂSĂUD
pentru anul 2019

Clubul Sportiv "GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.43/2018, ca persoană juridică de drept public, instituţie publică de
interes judeţean, în subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Scopul acestuia îl constituie organizarea şi administrarea de activităţi sportive, pentru
comunitate, inclusiv a activităţilor de performanţă, selecţie, pregătire şi participare la
competiţii interne şi internaţionale.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.91/2019 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 43/2018 privind infiinţarea
Clubului Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud, obiectul de activitate al structurii sportive
va cuprinde, in principal, următoarele:
a) Iniţierea, desfăşurarea şi participarea la programe, ac,tiuni, compet(tii, interne şi
internaţionale;
b) Administrarea bazei materiale;
c) Cultivarea spiritului de competitie şi fair-play al practicanţior sportului;
d) Sprijinirea activităţilor de studiu, cercetare, pregătire şi participare la
competitii specifice la nivel intern, internaţional, amical sau oficial;
e) Promovarea de schimburi cu caracter documentar-ştiinţific intre structuri
similare, instituţii neguvernamentale sau asociaţii sportive;
f) Susţinerea activităţii sportive prin acordarea de burse, premii şi prime
participanţilor;
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g) Finanţarea, in baza hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, a programelor
sportive ale cluburilor sportive de drept public infiinţate pe raza administrativ-teritorială a
judeţului Bistriţa-Năsăud a programelor sportive ale unităţilor şi instituţiilor de invăţământ,
infiinţate pe raza administrativ-teritorială a judeţului Bistriţa-Năsăud, derulate prin
asociaţiile sportive şcolare şi universitare, a programelor sportive desfăşurate in raza
judeţului Bistriţa-Năsăud de către federaţiile sportive naţionale, direcţia judeţeană pentru
sport şi tineret, ori inspectoratul şcolar judeţean, a programelor sportive derulate de către
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru inalta performanţă sportivă, in limita sumei
aprobate in bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie;
h) Alte activităţi necesare realizării scopului şi obiectului de activitate, in conditiile legii. "
În aceste condiţii, în anul 2019 s-a desfăşurat returul sezonului competiţional 20182019 si turul sezonului competitional 2019-2020 la carea participat echipa de handbal feminin
care activează în Liga Florilor competitie organizata de catre Federatia Romana de Handbal.
Pentru anul 2019, prin contractul de management au fost definite o serie de obiective,
indicatori de performanţă, termene de realizare, plan de acţiune şi bugetul aferent. Astfel,
obiectivele stabilite pentru anul 2019 au fost următoarele:

a) Maximizarea performantelor sportive ale echipei de handbal a Clubului
Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud;
b) Obţinerea de venituri din sponsorizări;
c) Dezvoltarea handbalului juvenil în judeţul Bistriţa-Năsăud
Primul obiectiv, respectiv „Maximizarea performantelor sportive ale echipei de handbal
Clubului Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud a avut definit ca indicator de performanţa

„Clasarea pe locurile 1-7 la sfârşitul sezonului competiţional 2018-2019, Liga Florilor si
„Clasarea pe locurile 1-5 la sfârşitul sezonului competiţional 2019-2020, Liga Florilor MOL.
Avand in vedere modalitatea de desfasurare a sitemului competitional obiectivul a fost
realizat realizat astfel:
a) clasarea echipei pe locul III la sfârşitul sezonului competiţional 2018-2019, Liga Florilor,
iar prin această clasare echipa s-a calificat şi in cupa EHF;
b) clasarea echipei pe locul III la sfârşitul turului sezonului competiţional 2010-2020, Liga
Florilor MOL;
La sfârşitul sezonului competiţional 2018-2019, Liga Florilor, echipa de handbal a
Clubului Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud a jucat 24 de meciuri şi a înregistat un
număr de 14 victorii şi 10 înfrângeri, obţinând un număr de 42 puncte. Conform statisticilor
publicate pe pagina oficiala a Federatiei Romane de Handbal au fost marcate un număr de 598
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goluri şi au primit 587 goluri, au fost obţinute 9 victorii acasă şi 5 în deplasare iar la sfârşitul
anului 2019 echipa era clasata pe locul III in Liga Florilor MOL, dupa 11 etape disputate din
acest sezon competitional.
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Prin castigarea locului III in Liga Florilor judetul Bistrita-Nasaud a fost pus pe harta
hanbalului din Europa, campionatul Romaniei fiind extrem de apreciat la nivel european. Toate
acestea au adus un beneficiu de imagine atat sportului bistritean cat si imaginii judetului
Bistrita-Nasaud, prin calificarea in competitii internationale tinand cont de faptul ca sportul
bistritean nu a mai fost reprezentat de peste 20 de ani la nivel international. Pe langa
beneficiile de imagine, medalia de bronz a adus beneficii financiare la nivelul clubului prin
sporirea interesului agentilor economici din judet în finantarea sportului si încasarea de
venituri proprii suplimentare de aproximativ 10 mii euro din drepturile de televizare.
Direcţiile de acţiune urmărite în vederea îndeplinirii primului obiectiv stabilit prin
contractul de management, s-au realizat prin asigurarea unui suport de specialitate şi pregătiri
tehnice corespunzătoare şi în concordanţa cu actualele cerinţe ale handbalului modern
internaţional, pentru membrii staff-ului tehnic care au beneficiat şi în prima parte a anului anul
2019 de schimburi de experienţă cu personalităţi ale handbalului european care îşi desfăşoară
activitatea la cluburi sportive consacrate.
La obţinerea rezultatelor o contribuţie semnificativă a avut-o şi faptul că în strategia
de joc au fost incluse o serie de elemente tactice şi fizice dobândite din colaborarea cu staff-ul
echipei de handbal! al clubului sportiv FC Barcelona. Prin pregătirea fizică şi tactică asigurată
de reprezentanţii clubului spaniol rezultatele în returul campionatului au fost pozitive,
înregistrând o îmbunătăţire semnificativă. La acţiunile de pregătire a participat la Bistriţa
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domnul Roger Font Ribas care este din anul 2007 preparatorul fizic al FC Barcelona, cu o
bogată experienţă în domeniu, lector al Congresului mondial de pregătire

fizică care a

asigurat asistenţă de specialitate în pregătirea fizica a sportivelor si perfectionarea stafului
ethnic in vederea dobandirii de noi cunostinte in pregatirea sportivelor.
Pentru asigurarea asistenţei medicale de specialitate, orientată în prevenirea
accidentărilor în activitatea sportivă s-au purtat o serie de discuţii cu medici sportivi, din
centre universitare limitrofe judeţului Bistriţa-Năsăud, cu care s-a perfectat încheierea unor
colaborări, astfel încât medicul să evalueze periodic starea de sănătate a sportivelor.
În categoria stagiilor de pregătire se încadrează şi participarea echipei de handbal a
Clubului Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud in perioada 6-11 august, la un puternic
turneu international de pregatire in Busan, Coreea de Sud. 2019 Busan International Friendly
Women Club Handball Tournament a reunit formatiile Busan Bisco – organizatoarea turneului,
naționalele Angolei și Australiei (calificată la Campionatul Mondial), Zvezda Zvenigorod – Rusia
și Ringkobing Handbold – Danemarca.
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Pentru maximizarea rezultatelor, la solicitarea Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi în colaborare directă cu membri Consiliului de administraţie al clubului
sportive, directorul Clubului Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud a fost responsabilizat
pentru identificarea şi atragerea unor jucătoare cât mai valoroase.
Jucatoarele coptate in echipa Clubului Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud
au participat activ la obtinerea de rezultate foarte bune in cursului anului 2019. Astfel,
performantele si munca echipei si a sportivilor a fost apreciata de Consiliul Judetean BistritaNasaud care a oferit in cadru festiv in cadrul ceremoniei de premiere a cetatenilor de onoare ai
judetului Bistrita-Nasaud derulata in 23 decembrie diplome de onoare jucatoarelor Mariana
Costa, Andra Moroianu, Ljubica Nenzic, Laura Pristavita, Daniela Ratiu, Darly Zoqbi de Paula a
fost recompensata cu o diploma de excelenta. Totodata, echipa a fost premiata pentru
medalia de bronz obtinuta la finalul sezonului competitional 2018 -2019 al Ligii Florilor dar si
pentru calificarea in turul III al Cupei EHF.
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Federatia Romana de Handbal a decis in 11 aprilie 2019 ca municipiul Bistrita va gazdui Final
Four-ul Cupei Romaniei la handbal feminin. Clubul Sportiv Gloria 2018 Bistrita Nasaud,
Consiliul Judetean Bistrita Nasaud si Federatia Romana de Handbal a organizat a 34-a editie a
competitiei Cupei Romaniei in 20 și 21 aprilie, la 12 ani distanta de la ultima competitie de
acest gen desfasurata la Bistrita. Final Four Cupei Romaniei reuneste an de an patru dintre
cele mai valoroase echipe de handbal din Romania. Editia 2019 a reunit echipele Măgura
Cisnădie, HC Zalău, SCM Râmnicu Vâlcea şi CSM Bucuresti. Trofeul editiei organizate la Bistrita
a fost castigat de CSM Bucuresti.
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La Campionatul mondial de handbal feminin din Japonia Clubul Sportiv Gloria 2018
Bistrita Nasaud a fost reprezentat de 5 sportivi: Laura Pristăvița și Cătălin Rațiu care au facut
parte din delegația Romaniei, Mariana Costa - Brazilia, Ljubica Nenezic – Muntenegru si Zoqbi
de Paula – Spania.

Al doilea obiectiv, respectiv „Obţinerea de venituri din sponsorizări„ viza atragerea de
noi sponsori prin promovarea activităţilor sportive în vederea creşterii veniturilor proprii ale
instituţiei. La sfarsitul anului 2019 veniturile din ”Donatii si sponsorizari” a fost in suma de
879.382 lei iar “veniturile proprii ale institutiei” in suma de 177.740,87 lei conform Raportului
de executie bugetara al Clubului Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-a realizarea primului manual de branding care a
vut ca scop expunerea beneficilor de imagine si promovarea sponsorilor la nivel local, national
si international. Astfel, in anul 2019, am avut alaturi de echipa companii nationale si
internationale ca ROMBAT, LEONI, TERAPLAST, WETTERBEST, TERASTEEL, ARL, STRABAG,
COMELF, ELECTROPLAST, TOURMONT KING, GEOPLAST, HIPERDIA, HOTEL METROPOLIS,
ROSERHOUSE, CRAMELE JELNA etc din cele mai variate domenii de activitate.
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Unul dintre cele mai importante obiective stabilit pentru anul 2019 a

fost

„Dezvoltarea handbalului juvenil in judeţul Bistriţa-Năsăud„ întrucât nu poţi avea
echipă de senioare dacă nu pregăteşti o pepineră de tinere care să asigure continuitatea
activităţii sportive de performanţă. Acest obiectiv a fost stabilit şi ţinând cont de faptul că
obiectul de activitate al clubului sportive cuprinde şi responsabilităţi privind întreprinderea
demersurilor necesare pentru selecţia de copii şi juniori în vederea dezvoltării bazei de selecţie
pentru competiţiile viitoare precum şi dezvoltarea de colaborări cu consiliile locale, instituţiile
publice cu atribuţii în sport şi cu structurile sportive şi operatorii economici implicaţi în
derularea programelor sportive proprii la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud.

Pentru „Dezvoltarea handbalului juvenil in judeţul Bistriţa-Năsăud„ Clubul Sportiv
„GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud a dezvoltat un proiect original prin care sa fie infiintate
mai multe centre de pregatire si selectie in care sa se pregateasca copii din unitatiile de
invatamant din judetul Bistrita-Nasaud. Plusul pe care îl aduce Clubul Sportiv „GLORIA
2018" Bistriţa-Năsăud acestui proiect era faptul că aceste centre vor beneficia de consultanţă
de specialitate de la staff-ul tehnic al echipei de handbal a Clubului Sportiv „GLORIA 2018"
Bistriţa-Năsăud si intrun scenariu complet de colaborare cu cel al clubului FC Barcelona, prin
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întocmirea de către acestia a unor programe de pregătire personalizate adaptate pregătirii
copiilor.
Pentru demararea acestui proiect Clubul Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud a
transmis la toate primăriile din judeţ intenţia de a dezvolta handbalul juvenil. Autoritatile
administratiei publice locale prin primary şi-au arătat disponibilitatea de a susţine
înfiinţarea acestor centre la nivel local. Pe fondul interesului manifestat s-au purtat discuţii
cu Inspectorul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud şi inspectorii şcolari de specialitate pentru
facilitarea remunerării profesorilor de sport care şi-au manifestat interesul pentru lansarea
handbalului juvenil.
Pe baza acestor reacţii pozitive, în data de 12 aprilie 2019 s-a organizat la Bistriţa
lansarea proiectului privind dezvoltarea handbalului juvenil, prilej cu care antrenorul
Barcelornei domnul Xavier Pascual a susţinut o conferinţă cu titlul “Importanta handbalului
juvenil”
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Conferinţa a fost organizată în sala de şedinţe a Palatului Administrativ şi au
participant un număr semnificativ de persoane interesate pentru a construi ceva pentru
copiii din judeţ. Participanţi la conferinţă au fost profesorii de sport pasionaţi de handbal şi
dornici să deruleze acest proiect, reprezentanţi ai Inspectoratului Scalar Judeţean, primari,
decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj,
reprezentanţi ai conducerii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, reprezentanţii ai Clubului
Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud. În cadrul conferinţei a fost prezentat modul de
derulare a proiectului privind dezvoltarea handbalului juvenil.
În urma lansării proiectului, în perioada 11-13 iunie 2019 a fost prezent la Bistriţa,
domnul Oliver Roy Camino antrenorul secund al FC Barcelona, pentru a realiza o prezentare
teoretica si practică cu privire la modul de abordare a antrenamentelor.Prezentarea a avut loc
în sala de şedinţă a Inspectoratului Şcolar Judeţean şi în Sala polivalentă pe terenul de
handbal, şi au participat un număr de 25 profesori de sport dornici să se implice în proiect.
Rezultatul prezentării a fost unul pozitiv şi a stârnit un real interes din partea cadrelor didactice
care au fost convinse că un asemenea proiect este de viitor şi chiar se implementează în
judeţul Bistriţa-Năsăud.

Pentru atragerea unui numar cat mai mare de copii si tineri catre sport

Clubul Sportiv

„GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud a organizat actiuni de promovare in scolile de pe raza
judetului care s-au bucurat de un real succes, fapt demonstrat prin numarul semnificativ de
copii participanti la evenimente. Proiectul de dezvoltare a handbalului juvenil din Bistrita creste
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viitoarele campioane din handbal si sportivele pe care clubul se bazeaza in urmatorii ani este
proiectul “Gloria Junior” :

Astfel, 3 echipe de la Liceul cu Program Sportiv Bistrița; 2 de la Dumitra; câte o echipă
de la Sângeorz-Băi, Năsăud, Beclean, Telciu, Lechința, Feldru, Rodna, Ilva-Mare, Teaca și
Prundu Bârgăului” cu 15 profesori si peste 320 de sportive se antreneaza de mai multe ori pe
saptamana, dupa un program stabilit de staff-ul Clubului Sportiv „GLORIA 2018" BistriţaNăsăud si implementat de echipe sub coordonarea Cristinei Borodi.
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Un prim turneu la care au participat toate echipele a avut loc in 29 noeimbrie la Bistrita,
evenimentul bucurandu-se atat de interesul celor implicati cat si a bistritenilor care le-au
sustinut pe micile handbaliste la inceput de cariera. Clubul Sportiv „GLORIA 2018" BistriţaNăsăud va continua competitiile la care vor participa echipele cuprinse in proiect, urmand ca
cele mai valoroase sportive sa faca parte dintr-o echipa a clubului, pe care o vom inscrie in
competitiile oficiale de junioare.
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Pentru obtinerea de performanta Clubul

Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud a

implementat programe si activitati extra-sportive care au asigurat un climat benefic pentru
unitatea lotului, o coeziune intre jucatoare-staff si personal administrative, toate acestea
favorizand desfasurarea activitatii intrun mediu familiar, considerand ca pentru obtinerea
de performanta sportive activitatea specifica nu este suficienta. In aceste activitati au fost
implicate pe langa reprezentantii Clubului Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud si
autoritatiile locale, agenti economici, familiile sportivelor, asociatii non-profit.
Ne-am implicat in viata comunitatii, sustinand Memorialul Ioan Coroban –
februarie 2019, lupta impotriva cancerului 4 februarie, ziua mondiala a sindromului Down 21
martie, Crossul Pompierilor 27 septembrie, campania umanitara a Latin Dance Art Studio (14
decembrie), deruland activitati de promovare a handbalului in toate scolile din judet (proiectul
Gloria Junior – derulat in colaborare cu Consiliul Judetean si Inspectoratul Scolar Judetean,
care reuneste peste 300 de handbaliste si 14 profesori). Am dezvoltat in paralel o relatie de
colaborare, sustinere si prietenie cu echipa de fotbal feminin din Liga 1 – ACS Heniu Prundu
Bargaului, cu care am derulat activitati comune.
Clubul Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud a fost implicat si in actiuni caritabile,
considerand ca este de datoria noastra de a intoarce in societate recunostinta, caldura si
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bucuria de a darui. In acest sens am fost implicati in proiectul Tasuleasa Social in cadrul caruia
s-au cumparat cadouri pentru copiii din Republica Moldova.

Pe plan international - 22 octombrie Clubul Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud
a fost instiintat ca vom juca direct în turul III al Cupei EHF dar și că adversarul nostru va fi
Corona Brașov. Duelul românesc s-a jucat in doua manse, prima – in 9 noiembrie la Bistrita,
scor 25-27 (15-13) si a doua in 17 noiembrie la Brasov, scor 22-24 (11-13). In urma cazului de
dopaj generalizat Corona Brasov a fost suspendata din competitia europeana si in 9 decembrie
Federatia Europeana de Handbal a decis inlocuirea echipei de sub Tampa in Cupa EHF, forul
european a facut publica grupa din care Gloria va face parte: C, alaturi de MKS Lublin, Odense
Handbold si ERD Handball. Intrecerea s-a desfasurat in prima parte a anului 2020.
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Referitor la înfiinţarea secţiei de atletism şi astfel la îndeplinirea scopului instituţiei,
respectiv club polisportiv şi a obiectului de activitate, respectiv, promovarea şi dezvoltarea
ramurilor de sport existente în cadrul clubului, respectiv handbal, oină şi atletism, s-au facut
demersurile legale pe lângă Federaţia Română de Atletism pentru legitimarea a doi sportivi în
cadrul Clubului Sportiv "GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud. S-a obţinut acordul Federatiei Romane
de Atletism şi în prima

parte

a anului 2019 cei doi atleţi au reprezentat clubul sportiv

bistriţean la competiţiile oficiale la care au participat şi la care au obţinut rezultate foarte
bune. Aceşti atleti prezintă un real talent pentru atletism, clubul sportiv asigurand sprijinirea
acestora pentru pregătirea sportive şi pentru participarea la competiţii sportive.
Sportivii Clubului Sportiv "GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud Daniel Rus si Alexandru
Marica, coordonati de prof antrenor Silvia Zanca Muresan au participat aproape saptamanal la
competitii de atletism in toata tara. Atletii CS Gloria 2018 BN au devenit in 22 mai
vicecampioni balcanici, Alexandru Marica – campion national ( 6 iunie), Daniel Rus – campion
national ( 23 iunie), ajungand in Top 15 national in 18 octombrie. Sportivii nostri au participat
obtinand rezultate notabile si clasari pe podium si la Crossul Loteriei din 6 octombrie,
campionatul national 15 octombrie, crossul Maria Cioncan 26 octombrie si alte competitii.
In 30 noiembrie, CS Gloria a organizat in Parcul Municipal Memorialul Ioan Zanca care
a reunit peste 400 de sportivi cu varste intre 6 si 19 ani, amatori si legitimati la cluburi sportive
de drept public si privat de la copii pana la seniori.
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In acest an am implementat sistemul de live pe pagina oficiala de Facebook a Clubului Sportiv
"GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud, toate meciurile echipei noastre ( exceptie cele televizate)
putand fi urmarite in direct de suporterii nostri din Bistrita, din tara si din strainatate. Pe
pagina de facebook sunt constant intre 400-1000 de suporteri care urmaresc partidele
noastre, am avut pe Facebook 443 postari similar in Twitter, Instagram, Site, total –1772 de
postari.
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Pe parcursul anului 2019 Clubul Sportiv "GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud, a dezvoltat
buna colaborare cu reprezentantii de pe comunicare ai celorlalte cluburi din Liga 1, Federatia
Romana de Handbal și Federatia Europeana de Handbal (EHF), relatii cu mass media locala,
nationala si internationala (dupa caz). Mii de fotografii si sute de materiale video au insotit
materialele publicate. In paralel Gloria a asigurat pentru Federatia Romana de Handbal și
Federatia Europeana de Handbal (EHF) livescores pentru partidele de pe teren propriu dar si
celelalte cerinte legate de promovare, organizare si marketing.
Clubul Sportiv "GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud comunica permanent cu galeria si
reprezentantii acesteia, pentru a pastra un mediu familial intre cele doua parti, Peluza Albastra
fiind considera parte a echipei “Gloria 2018”, galerie recunoscuta pentru fair play si care ne-a
insotit la toate meciurile derulate in cadrul competitiilor interne si internationale.

Echipa de handbal feminin a Clubului Sportiv "GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud joaca
in permanenta cu casa inchisa, de cele mai multe ori locurile disponibile in Sala Polivalenta
fiind insuficiente pentru cererea extrem de mare de bilete venita din partea suporterilor.
Bistritenii au fost al 8-lea jucator la fiecare meci pe care handbalistele clubului nostru l-au
disputat pe teren propriu, incurajandu-le constant cu aplauze, incurajari, flori, mesaje etc.
Rezultatele obtinute de echipa au atras considerabil mai multi bistriteni in sala, numarul lor
devenind tot mai mare. Suporterii urmaresc constant paginile noastre de socializare si
interactioneaza cu echipa. Clubul nostru tine cont de sugestiile si recomandarile pe care
suporterii ni le transmit prin mesaj direct sau prin intermediul paginilor de socializare.
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Din analiza datelor financiare pentru anul 2019 se poate observa faptul că
ponderea cea mai mare a fondurilor este destinată susţinerii pregătirii sportivelor de
performanţă, având în vedere faptul că la nivelul Clubului Sportiv "GLORIA 2018"
Bistriţa-Năsăud, nu se urmăreşte profitul, ci performanţa, respectiv rezultatele
sportive.
Pentru anul 2019, bugetul de venituri şi cheltuieli al Clubul Sportiv "GLORIA
2018" Bistriţa-Năsăud, a fost în sumă totală de 7.733.438,22 lei.
Conform bugetului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa
Năsăud, veniturile s-au constituit în principal din transferuri de sume de la bugetul
judeţului Bistriţa-Năsăud, în sumă totală de 6.564.335,35 lei, dar şi din venituri proprii
în sumă de 1.057.122,87 lei, realizate din vânzări de bilete, abonamente, donatii,
sponsorizari şi alte venituri. Am incheiat anul 2019 cu un excedent bugetar de
820.692,13 lei
Cheltuielile estimate pentru anul 2019 au fost repartizate astfel încât să
asigure funcţionarea în condiţii corespunzătoare a tuturor activităţilor, raportat la
nivelul veniturilor existente.
Cheltuielile pentru funcţionarea activităţii au fost repartizate astfel:
1.Cheltuieli de personal: 465.170,01 lei;
2.Cheltuieli cu bunurile şi serviciile: 6.912.746,09 lei;
3.Cheltuieli de dezvoltare în sumă de 111.980,00 lei.
Din analiza cheltuielilor efectuate, rezultă că ponderea este deţinută de
cheltuielile cu bunurile şi serviciile care includ contractele de activitate sportivă
încheiate cu sportivele şi staff-ul tehnic, fiind urmate de cheltuielile de personal.
In anul 2019 au fost asigurate la parametri optimi condiţiile de pregătire,
cazare, alimentaţie, recuperare, echipament sportiv şi de antrenament.
Valorile instituţionale care se aplica în cadrul clubului sportiv sunt:
- integritatea, prin aplicarea unor standarde înalte ale eticii profesionale,
accesibilitatea şi transparenţa prin utilizarea unor politici „la vedere";
- calitatea, prin atragerea de resurse umane cu pregătire adecvată domeniului de
activitate şi programe informatice care să faciliteze desfăşurarea activităţilor şi nu în
ultimul rând lucrul în echipă, şi care constituie un factor esenţial în realizarea activităţilor.
- un sistem modern de administrare a instituţiei si in concordanta cu prevederile legale in
vigoare.
Prin activitatea desfăşurată , Clubul Sportiv „GLORIA 2018" BISTRIŢANĂSĂUD, isi propune să devină un pilon important al sportului pentru judeţul
Bistriţa-Năsăud, urmărind aplicarea corectă a politicilor în domeniul sportului, prin
crearea unui climat de muncă stimulativ în vederea facilitării dezvoltării individuale
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a fiecărui beneficiar al sistemului, astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor
sale, atât pe plan personal, cât şi profesional.
Întreaga activitate din instituţie a fost organizată astfel încât să se creeze
în cadrul său, un mediu profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte.
Contextul general actual şi direcţiile stabilite prin legislaţia în vigoare constituie
premise solide de continuare a eforturilor pentru ca sportivi să dobândeasca o
pregătire sportivă adecvantă, necesară în drumul spre performanţă.
Procesul de pregatire sportivă în cadrul Clubului Sportiv „GLORIA 2018"
BISTRIŢA-NĂSĂUD a fost centrat pe un set de valori care să se imprime şi să
definescă profilul sportivului, în pregatirea sa spre performanţă.

Director Club Sportiv „GLORIA 2018" BISTRIŢA-NĂSĂUD
Cosma Vasile Eugen
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