
SOLICITARE 
  
Către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI   
În atenția domnului primar general NICUȘOR DAN  
  
Pentru realizarea unei documentări jurnalistice privind activitatea Primăriei 
Municipiului București, a Consiliului Local al Municipiului București și a Clubului 
Sportiv Municipal (CSM) București vă rugăm să ne comunicați, în scris și în 
format electronic, în baza Legii nr.544/2001, privind liberul acces  la 
informațiile de interes public, următoarele date care fost solicitate pe 
12.01.2021, dar nu am primit răspuns:  
1.Care este suma totală cheltuită în anul 2021 de CSM București pentru fiecare 
secție sportivă, atât la masculin cât și feminin, dar și la nivel de juniori și 
junioare? 
2.Cine sunt membrii Consiliului de Administrație de la CSM București, pe cine 
reprezintă și cine a făcut desemnarea fiecărui membru al CA de la CSM 
București?  
3.Care sunt remunerațiile lunare ale fiecărei jucătoare de la echipa de handbal 
feminin senioare a CSM București, inclusiv a celor pe contract de prestării 
servicii activitate sportivă, atât pentru sportive cât și pentru antrenori și 
membrii stafului tehnic? 
4.Care sunt jucătoarele promovate din centrul de copii și juniori de la CSM 
București care au fost promovate în ultimii trei ani la echipa de senioare a CSM 
București care activează în Liga Națională? 
5.Câte jucătoare de handbal au fost legitimate de CSM București în ultimii patru 
ani, adică în 2018, 2019, 2020 și 2021 și cine sunt acestea? 
6.Cine a făcut selecția actualului lot de la echipa de handbal feminin CSM 
București? 
7. Câte dintre componentele lotului de handbal feminin de la CSM București au 
asigurare de risc sportiv și asigurare medicală, la ce companie sunt încheiate 
aceste asigurări și care sunt costurile totale? 
8.Care este suma lunară netă cheltuită în 2020 și 2021 pentru cazarea 
sportivilor (seniori și senioare), dar și a antrenorilor și oficialilor de la CSM 
București, pentru câte locații (apartament, garsonieră, cămin și hotel) se 
plătește chirie lunară, cine sunt acei sportivi, antrenori și oficiali de la CSM 
București pentru care s-a plătit chirie? 
9. Cine sunt persoanele fizice și juridice de la care CSM București a închiriat 
locații de cazare (apartament, garsonieră, cămin și hotel), câte locații a închiriat 
fiecare persoană fizică/juridică către CSM București și la ce sumă de închiriere 
pentru fiecare locație? 



10. Care este suma pe care CSM București a achitat-o în 2020 și 2021 pentru 
închirierea fiecărei baze sportive la jocurile oficiale interne și internaționale 
(sală, teren de joc, etc) destinată seniorilor/senioarelor, juniorilor/junioarelor și 
care sunt acele locații? 
11. Care este suma pe care CSM București a achitat-o în 2020-2021 pentru 
închirierea fiecărei baze sportive pentru antrenament (sală, teren de joc, etc) 
destinată seniorilor/senioarelor, juniorilor/junioarelor și care sunt acele locații? 
12.Care este cuantumul total al sumei achitate de fiecare secție de handbal 
(feminin și masculin) de la CSM București pentru legitimarea fiecărui sportiv 
transferat în perioada 01.01.2019- 31.12.2021, de la structuri sportive din 
România și cât s-a achitat pentru legitimarea fiecărui sportiv transferat din 
străinătate (taxă de legitimare achitată către Federația Română de Handbal) la 
secția handbal (feminin și masculin) de la CSM București și cine sunt acești 
sportivi (handbalist/handbalistă?   
13. Câți sportivi legitimați de către CSM București au făcut parte din delegația 
României la Jocurile Olimpice de vară Tokyo 2020, cine au fost aceștia și ce 
performanțe au obținut la această competiție? 
  
Vă mulțumesc, 
Data: 30.11.2021                                Redactor Şef Adjunct 
                                                                  Ion  Teleanu                                           
 

RĂSPUNS SOLICITARE:  

 

Potrivit datelor transmise de Clubul Sportiv Municipal, răspundem 

solicitării dvs., înregistrată la Direcţia de Presă cu nr. 1223/02.12.2021, 

informându-vă următoarele:  

Clubul Sportiv Municipal a răspuns anterior pentru cele mai multe dintre 

întrebările acestei solicitări.  

Astfel, reamintim următoarele: 

- Execuțiile bugetare se regăsesc pe site-ul Clubului Sportiv Municipal București. 

- Taxele de transferuri se regăsesc pe site-ul oficial al Federației Române de 

Handbal.  

- Sumele achitate pentru chiriile sportivilor și antrenorilor de la CSM București 

diferă de la lună la lună, de la an la an.  



- Din păcate, nu vă putem comunica numele celor care au închiriat locații 

sportivilor și antrenorilor de la CSM București neavând acordul celeilalte părți.  

- Contractul de închiriere este încheiat cu Administrația Active Sector 3, iar 

valoarea contractului poate fi găsită pe site-ul Administrației Active Sector 3. 

- Numele atleților Clubului Sportiv Municipal București participanți la Jocurile 

Olimpice de Vară de la Tokyo, precum și rezultatele obținute de aceștia, sunt de 

notorietate și au fost publicate de toată media românească și internațională. 

 

Direcţia de Presă 

 


