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DECIZIA 

Nr. 40/ 04.01.2022 

Avand in vedere prevederile legii 69/2000 cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

In baza prevederilor din Codul Muncii, 

In temeiul prevederilor  HG 884/2001 regulamentul de punere in aplicare a Legii 

69/2000, 

Manager General al FC Chelsea Bucureşti SA 

 

D E C I D E: 
 

Art.1. Incepand cu data de 04.01.2022, se modifica cuantumul taxelor, 

cotizatiilor si tarifelor de utilizare a terenurilor de fotbal si fotbal- tenis, astfel: 

a) Sectia fotbal 

 Taxa legitimare: 150 lei (inclus set echipament de antrenament 

formati din chilot+tricou); 

 Abonament/luna fotbal: 150 lei; 

Nota: la acestea se adauga si cotizatia de membru de 150 lei/luna 

(Total 300 lei). 

Notă: Rudele de grd 1 (frati&surori) achita o taxă subvenţionată în 

valoare de 30 lei la care se adaugă cotizaţia de membru. În cazuri 

excepţionale se acordă burse lunare sportivilor cu reale calitati si care 

fac parte din categorii special (familii monoparentale, somaj, alte 

categorii). 

b) Sectia sportul pentru toti 

 Taxa legitimare: 70 lei; 

 Taxa/sedinta-antrenament: 50 lei; 

 Abonament/luna fitness &taebo:  150 lei; 

 Taxa /sedinta-antrenament fitness&taebo: 50 lei; 

Nota: la acestea se adauga si cotizatia de membru de 150 lei/luna. 

Tarife Utilizare Baza Sportiva -Terenuri Parcul Tineretului 

Tip teren Orar 
Tarif Luni-Vineri (Lei/h) 

Teren neacoperit Teren acoperit neincalzit Teren acoperit incalzit 

Teren Mic 
Fara Nocturna 150 170 250 

Cu Nocturna 170 170 250 

Teren Mare 
Fara Nocturna 300 350 450 

Cu Nocturna 350 350 450 

Teren Fotbal - Tenis 

Fara Nocturna 50 X X 

Cu Nocturna 70 X X 

Dupa ora 24.00 100 X X 
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c) Taxa de utilizare sauna este ȋn valoare de: 

- 100 lei/persoana/30 minute; 

- 400 lei/grup 7-8 persoane/30 minute; 

- 600 lei/grup 8-12 persoane/ora. 
Important: Sauna poate fi deschisa doar pentru unul sau mai multe grupuri.  

d) Taxe participare competitii, tabere/cantonamente sportive, tabara 

de schi, tabara de sport extrem sau cantonamente de pregatire, taxa 

echipament sportiv: cuantumul acestora va fi stabilit pentru fiecare 

actiune in functie de costuri, clubul rezervandu-si dreptul de a 

subventiona din venituri proprii participarea unor sportivi cu 

rezultate deasebite. 

 

      2. COTIZATIA DE MEMBRU. 

 Conform fiecarei sectii pe ramura de sport pentru membrii activi; 

 100 RON pentru membrii simpatizanti. 

Este obligatorie pentru toti membrii clubului, activi sau simpatizanti 

si se achita lunar. Neachitarea acesteia timp de 3(trei) luni 

calendaristice consecutiv, atrage dupa sine pierderea calitatii de 

membru. 

 

3. TAXA DE LEGITIMARE. 

Este obligatorie pentru toate persoanele care doresc sa dobandeasca 

statutul de membru al clubului, are valoarea stabilita la nivelul fiecarei 

sectii pe ramura de sport si de 100 RON pentru membrii simpatizanti. 

Persoanele care doresc sa obtina statutul de membru al clubului vor 

mai prezenta o cerere in acest sens, insotita de 2 foto si o adeverinta 

medicala apt efort fizic (numai pentru membrii activi). 

 

4. REDUCERI.  

a) Pentru membrii clubului, rude de gradul 1,  participanti la actiunile 

tuturor sectiilor sportive, se stabilesc urmatoarele reduceri:  

- 180 lei/luna/persoana pentru rude grd. 1. 
Nota: reducerile se aplica numai la abonamente nu si la taxele /sedinta-antrenament 

si cotizatia de membru. 

b) Acordarea de burse (scutire totala sau partiala de taxe si cotizatii, 

echipament sportiv gratuit, alte facilitati) se efectueaza in baza unei 

cereri scrise de parinte/tutore, in care sunt mentionate motivele 

solicitarii (somaj, alte probleme). Cererea este vizata de seful de 

sectie pe ramura de sport si aprobata de catre presedintele clubului. 
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      5. TAXA DE REDOBANDIRE STATUT DE MEMBRU. 

Se stabileste taxa de redobandire a statutului de membru, suma de 500 

lei pentru toti cei care si-au pierdut calitatea de membru al clubului in 

urma neachitarii cotizatiei de membru timp de 3 luni consecutive. 

 

      6. PRECIZARI IMPORTANTE: 

a) Abonamentul si cotizatia de membru se achita in fiecare luna, in 

intervalul 1-15 ale lunii in curs. Neachitarea acestora in intervalul 

stabilit, conduce la pierderea reducerii conferite de facilitatile 

abonamentului si achitarea tuturor sedintelor-antrenamentelor la 

valoare stabilita/sedinta-antrenament. Taxele pot fi achitate online 

in cont IBAN: RO56BTRLRONCRT0599508701 deschis la Banca 

Transilvania sau la receptia clubului (numerar sau card). Trebuie 

specificate: Numele si prenumele membrului legitimat, anul nasterii, 

luna calendaristica pentru care se achita. 

b) Neparticiparea la antrenamente in cursul unei luni se poate face in 

baza unor motive intemeiate (caz de boala,  participare la actiuni 

din cadrul calendarului scolar,  etc.) dupa cum urmeaza: 

 in baza unei scutiri (prezentate la club in maxim 5 zile lucratoare 

de la perioada expirarii perioadei de boala sau al motivului 

prezentat); 

  al unei cereri adresate conducerii clubului in care se motiveaza 

neparticiparea. 

 

Aceste decizii fac parte integranta din ROI al clubului si sunt valabile 

incepand cu data de 04.01.2022 pentru toti membrii clubului. 

 

Bucuresti                                                                           

04.01.2022                     

                                 

                                                  Manager General 

                                                Caliman Constantin 
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