
Anexa nr. 1 la Decizia nr.153 / 30.01.2007 
 
Capitolul I. Procedura de finanţare a proiectelor/acţiunilor sportive 
Art. 1. – (1) Data la care se va organiza selecţia proiectelor pentru activitatea sportivă, depuse 
pentru finanţare de către structurile sportive va fi stabilite de către conducerea D.S.J. Maramureş la 
propunerea fundamentată a compartimentului de specialitate.  

(2) Anunţarea publică a selecţiilor de proiecte se face obligatoriu prin intermediul a două 
ziare locale,  publicarea pe pagina de web a instituţiei şi prin afişarea la sediul instituţiei. 

(3) Data apariţiei anunţului va fi cu cel puţin 30 zile înainte de data organizării selecţiei de 
proiecte. În cazul în care, din motive de urgenţă, respectarea termenului prevăzut de 30 de zile ar 
cauza întârzieri de finanţare a programelor cuprinse în Planul anual de finanţare al D.S.J. 
Maramureş, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecţie de proiecte prin 
reducerea numărului de zile, dar nu la mai puţin de 15 zile. 

(4) Anunţul va cuprinde data, ora şi locul de desfăşurare a selecţiei de proiecte, precum şi 
termenul limită până la care se pot depune proiectele. 

(5) Termenul limită pentru depunerea proiectelor este cu cel puţin o zi înainte de data la care 
va avea loc selecţia proiectelor. 
Art. 2. Selecţia proiectelor sportive de către comisie se va face în baza criteriilor de evaluare şi a 
punctajelor prevăzute în capitolul art. 12. 
Art. 3. Comunicarea rezultatelor evaluarii proiectelor se va face în termen de 5 zile de la data 
organizării selecţiei de programe. 
Art. 4. Pentru finanţarea proiectelor sportive selectate se va încheia un contract între D.S.J. 
Maramureş şi structurile sportive, pe baza unui referat de finanţare. Contractul de finanţare se 
înainteaza spre aprobare cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de începerea acţiunii.  
Art. 5. Structura sportivă trebuie să facă dovada existenţei altor surse de finanţare, în cuantum de 
cel puţin 10% din valoarea totală a proiectului, cu  menţionarea explicită a acestora în cererea de 
finanţare. 
Art. 6. (1) Pentru finanţarea acţiunilor sportive se pot acorda avansuri de până la 30 % din valoarea 
contractului, în condiţiile legii 
 (2) Diferenţa va fi virată structurii sportive în 3 zile de la data depunerii decontului şi a 
însuşirii de către D.S.J. Maramureş a referatului de evaluare a acţiunii. 
Art. 7. Acţiunile sportive desfăşurate se monitorizează/evaluează de reprezentanţi ai D.S.J. 
Maramureş.  
Art. 8. Structurile sportive trebuie să prezinte un raport de evaluare a proiectului finanţat şi decontul 
de cheltuieli în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii acţiunii. 
Art. 9. Fondurile rămase nealocate în urma selecţiei proiectelor pot fi alocate de către D.S.J. 
Maramureş pentru proiecte depuse de structuri sportive, proiecte considerate importante pentru 
activitatea sportivă, pe baza unui referat de oportunitate al biroului sport, aprobat de conducerea 
DSJ Maramureş. Şi în acest caz proiectele depuse vor îndeplini criteriile de eligibilitate conf. art.10 
lit.b) şi vor fi evaluate conform criteriilor de evaluare prevăzute la art 12. 
 
Capitolul II. Selecţia proiectelor sportive depuse de structurile sportive 
Art. 10. Condiţiile şi criteriile eliminatorii, fără punctaj  sunt următoarele: 

a) nerespectarea termenului de depune a documentaţiei de către stucturile sportive. 
b) neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate de către structurile sportive (prevederile anexei 

nr. 2 din Ordinul nr. 130/28.03.2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. 
c) nerespectarea de către structurile sportive a contractelor anterioare semnate cu DSJ 

Maramureş, respectiv dacă nu au respectat termenele pentru depunerea deconturilor de 
cheltuieli şi a documentelor justificative  la acţiunile sportive finanţate anterior, nu au 
îndeplinit angajamentele de mediatizare. 

Art. 11.  În condiţiile în care proiectul nu îndeplineşte una din condiţiile prevăzute la art. 10, acesta 
este eliminat din procedura de evaluare. 
Art.12. Criteriile de evaluare şi punctajele maxime aprobate de către D.S.J. Maramureş sunt 
următoarele: 



a) Criterii de evaluare a asociaţiilor judeţene pe ramură de sport 
 
Criteriul 1 (punctaj maxim 9p): numărul de structuri sportive afiliate la asociaţia judeţeană - 
în cazul în care prezintă proiecte mai multe asociaţii judeţene cea care are mai multe structuri 
sportive afiliate va primi punctajul cel mai mare; 
 
Criteriul 2 (punctaj maxim 7p): nummărul de sportivi legitimaţi cu viză anuală la zi – se iau în 
considerare toţi sportivii de la toate structurile afiliate la asociaţia judeţeană.care îndeplinesc cerinţa 
menţionată; 
 
Criteriul 3 (punctaj maxim 7p): numărul de sportivi componenţi ai loturilor naţionale – se iau 
în calcul sportivii de la toate structurile sportive afiliate; 
 
Criteriul 4 (punctaj maxim 20p): performanţele obţinute în competiţiile internaţionale oficiale 
– locurile I-VI la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene, Campionate 
Balcanice, Cupe Mondiale şi Europene oficiale, punctajul acordându-se descrescător în funcţie de 
importanţa competiţiei în ordinea menţionată mai sus; 
 
Criteriul 5 (punctaj maxim 10p): performanţele obţinute în competiţiile naţionale – locurile I-
III la Campionate Naţionale şi Cupa României; 
 
Criteriul 6 (punctaj maxim 10p): capacitatea asociaţiei judeţene de a implementa proiectul – 
experienţa dobândită în implementarea altor proiecte (dacă a mai organizat şi modul de organizare) 
şi numărul de specialişti implicaţi în derularea proiectului; 
 
Criteriul 7 (punctaj maxim 10p):buna colaborare cu Direcţia pentru Sport a Judeţului 
Maramureş – desfăşurarea de activităţi sportive altele decât cele din proiectele prezentate spre 
finanţare şi  furnizarea de informări privind rezultatele în competiţiile oficiale; 
 
Criteriul 8 (punctaj maxim 10p):relevanţa proiectului pentru obiectivele stabilite în strategia 
judeţeană a activităţii sportive - dacă proiectul se încadrează în strategia judeţeană de dezvoltare a 
activităţii sportive; 
 
Criteriul 9 (punctaj maxim 10p): cuantumul contribuţiei financiare proprii a structurii 
sportive – atragerea şi a altor surse de finanţare (excluzând cea minim obligatorie de 10%) 
justificată prin documente; 
 
 
b) Criterii de evaluare a cluburilor sportive 
 
Criteriul 1 (punctaj maxim 9p): numărul de secţii afiliate - în cazul în care prezintă proiecte mai 
multe structuri sportive va primi punctajul cel mai mare structura care are cel mai mare număr de 
secţii afiliate la federaţiile de specialitate; 
 
Criteriul 2 (punctaj maxim 7p): nummărul de sportivi legitimaţi cu viză anuală la zi – se iau în 
considerare sportivii de la toate secţiile afiliate la federatii cu viza anuală la zi; 
 
Criteriul 3 (punctaj maxim 7p): numărul de sportivi componenţi ai loturilor naţionale – se iau 
în calcul sportivii de la toate secţiile afiliate la federatii; 
 
Criteriul 4 (punctaj maxim 40p): performanţele obţinute în competiţiile internaţionale oficiale 
– locurile I-VI la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene, Campionate 
Balcanice, Cupe Mondiale şi Europene oficiale, punctajul acordându-se descrescător în funcţie de 
importanţa competiţiei în ordinea menţionată mai sus; 



 
Criteriul 5 (punctaj maxim 20p): performanţele obţinute în competiţiile naţionale – locurile I-
III la Campionate Naţionale şi Cupa României; 
 
Criteriul 6 (punctaj maxim 10p): capacitatea structurii sportive de a implementa proiectul – 
experienţa dobândită în implementarea altor proiecte (dacă a mai organizat şi modul de organizare) 
şi numărul de specialişti implicaţi în derularea proiectului; 
 
Criteriul 7 (punctaj maxim 10p):buna colaborare cu Direcţia pentru Sport a Judeţului 
Maramureş – desfăşurarea de activităţi sportive altele decât cele din proiectele prezentate spre 
finanţare şi  furnizarea de informări privind rezultatele în competiţiile oficiale; 
 
Criteriul 8 (punctaj maxim 10p):relevanţa proiectului pentru obiectivele stabilite în strategia 
judeţeană a activităţii sportive – dacă proiectul se încadrează în strategia judeţeană de dezvoltare 
a activităţii sportive; 
 
Criteriul 9 (punctaj maxim 10p): cuantumul contribuţiei financiare proprii a structurii 
sportive – atragerea şi a altor surse de finanţare (excluzând cea minim obligatorie de 10%) 
justificată prin documente; 
 
c) Criterii de evaluare a structurilor sportive care solicită finanţări în cadrul Programului 
Naţional “Sportul pentru Toţi” 
 
Criteriul 1 (punctaj maxim 10p): Număr de acţiuni derulate în anul precedent şi numărul de 
participanţi în cadrul acţiunilor 
 
Criteriul 2 (punctaj maxim 10p): Numărul de specialişti şi de voluntari implicaţi în derularea 
proiectului; 
 
Criteriul 3 (punctaj maxim 10p): Aria geografică de acoperire a proiectului – vor obţine un 
punctaj superior structurile sportive care desfăşoara acţiuni preponderent în mediul rural; 
 
Criteriul 4 (punctaj maxim 10p):promovarea sporturilor tradiţionale – încurajarea practicării  
sporturilor tradiţionale în judeţ; 
 
Criteriul 5 (punctaj maxim 10p): Capacitatea structurii sportive de a implementa proiectul – 
experienţa dobândită în implementarea altor proiecte (dacă a mai organizat şi modul de organizare) 
şi numărul de specialişti implicaţi în derularea proiectului; 
 
Criteriul 6 (punctaj maxim 10p): Planificarea riguroasă a activităţilor – date de desfăşurare şi 
responsabili pe fiecare activitate; 
 
Criteriul 7 (punctaj maxim 10p): Relevanţa proiectului – în concordanţă cu obiectivele stabilite 
în strategia  judeţeană a activităţii sportive din cadrul ProgramuluiNaţional “Sportul pentru Toţi”; 
 
Criteriul 8 (punctaj maxim 10p): Contribuţia financiară proprie a structurii sportive - vor 
primii punctaj superior structurile sportive care prezintă acte justificative pentru sumele 
suplimentare atrase în derularea proiectului (excluzând cea minim obligatorie de 10%); 
 
Criteriul 9 (punctaj maxim 10p): Gradul de implicare a comunităţii locale - vor primii punctaj 
superior structurile sportive care semnează protocoale de colaborare cu autoritaţile locale în raza 
cărora se derulează proiectul. 
 
 



Centralizator : 
 
a) Criterii de evaluare a asociaţiilor judeţene pe ramură de sport 

criteriu Denumirea criteriului de evaluare Punctaj 
maxim 

1. Numărul de structuri sportive afiliate la asociaţia judeţeană 9 
2. Nummărul de sportivi legitimaţi cu viză anuală la zi 7 
3. Numărul de sportivi componenţi ai loturilor naţionale 7 
4. Performanţele obţinute în competiţiile internaţionale oficiale 20 
5. Performanţele obţinute în competiţiile naţionale  10 
6. Capacitatea asociaţiei judeţene de a implementa proiectul 10 
7. Buna colaborare cu DSJ Maramureş 10 
8. Relevanţa proiectului pentru obiectivele stabilite în strategia 

judeţeană a activităţii sportive  10 

9. Cuantumul contribuţiei financiare proprii a structurii sportive 10 
Punctaj maxim TOTAL: 93 

 
b) Criterii de evaluare a cluburilor sportive 

criteriu Denumirea criteriului de evaluare Punctaj maxim
1. Numărul de secţii afiliate  9 
2. Nummărul de sportivi legitimaţi cu viză anuală la zi 7 
3. Numărul de sportivi componenţi ai loturilor naţionale  7 
4. Performanţele obţinute în competiţiile internaţionale oficiale 40 
5. Performanţele obţinute în competiţiile naţionale  20 
6. Capacitatea structurii sportive de a implementa proiectul  10 
7. Buna colaborare cu DSJ Maramureş 10 
8. Relevanţa proiectului pentru obiectivele stabilite în strategia 

judeţeană a activităţii sportiv 10 

9. Cuantumul contribuţiei financiare proprii a structurii sportive 10 
Punctaj maxim TOTAL: 123 

 
c) Criterii de evaluare a structurilor sportive care solicită finanţări în Programul Naţional 
“Sportul pentru Toţi” 

criteriu Denumirea criteriului de evaluare Punctaj maxim
1. Număr de acţiuni derulate în anul precedent şi numărul de 

participanţi în cadrul acţiunilor 10 

2. Numărul de specialişti şi de voluntari implicaţi în derularea 
proiectului; 10 

3. Aria geografică de acoperire a proiectului  10 
4. promovarea sporturilor tradiţionale  10 
5. Capacitatea structurii sportive de a implementa proiectul  10 
6. Planificarea riguroasă a activităţilor  10 
7. Relevanţa proiectului  10 
8. Contribuţia financiară proprie a structurii sportive  10 
9. Gradul de implicare a comunităţii locale  10 

Punctaj maxim TOTAL: 90 
 
Art. 13. Pentru a fi selectat un proiect trebuie să totalizeze 50% din punctajul maxim posibil. 
Punctajul final va fi obţinut prin media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al 
comisiei de evaluare, pe baza cuantificării criteriilor de evaluare prevăzute la art. 12. 
Art. 14. Finanţarea proiectelor sportive selectate se va face în ordinea descrescătoare a punctajului, 
în limitele bugetului repartizat pentru fiecare program sportiv. 
 


