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            Comisia de evaluare şi selecţionare proiecte sport numită 
              prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.33/2018                    

                   Anexa nr.2 
 la Hotărârea nr.1/2018 a Comisiei de evaluare  

 
Lista programelor şi proiectelor depuse în anul 2018 de structurile sportive de drept privat, asociaţiile pe ramură 
 de sport judeţene şi persoanele fizice din judeţul Mureş, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive 

 de utilitate publică, neconforme cu cerinţele din Ghidul solicitanţilor 
 

Nr.   
crt. 

Nr. de 
înregistrare al 

proiectului  

Denumirea structurii 
sportive/sportivilor 

Denumirea proiectului sportiv 
Motivul neeligibilității 

proiectului sportiv 

1. 7547/13.04.2018 
Liga Pensionarilor din 
județul Mureș 

Turneul județean de șah, 
table, pescuit amator 
„Memorialul Ormenișan 
Jean”, ediția a I-a 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 5, punctul 5.1, subpunctul 5.1.1, lit.a,b) și 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(1)  lit.d-f), h), 
alin.(2) lit.c-h) din Ghidul solicitanţilor (nu este 
structură sportivă: nu deține Certificat de Identitate 
Sportivă, dovada afilierii; lipsă documente: dovada 
depunerii Bilanțului contabil pe anul 2017 la Direcția 
Județeană a Finanțelor Publice, cadre tehnice, surse 
proprii 10% din suma solicitată) 

2. 7631/16.04.2018 
Parohia Reformată 
Voivodeni 

Organizarea unei competiții 
de fotbal cu participarea 
tinerilor reformați sub 18 ani 
din diferite localități din 
Protopopiatul Reformat al 
Gurghiului 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 5, punctul 5.1, subpunctul 5.1.1, lit.a,b) și 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(1) lit.d-f), h), alin.(2) 
lit.a-c), e-h) din Ghidul solicitanţilor (nu este 
structură sportivă: nu deține Certificat de Identitate 
Sportivă și dovada afilierii; lipsă documente: Act de 
constituire și Statutul de înființare a entității; dovada 
depunerii Bilanțului contabil pe anul 2017 la Direcția 
Județeană a Finanțelor Publice, cadre tehnice, surse 
proprii 10% din suma solicitată etc.) 
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Nr.   
crt. 

Nr. de 
înregistrare al 

proiectului  

Denumirea structurii 
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Denumirea proiectului sportiv 
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proiectului sportiv 

3. 7701/16.04.2018 
Asociaţia Sportivă 
INFINITY SPORT 
Târnăveni 

Participare la Campionatul 
Judeţean de Juniori, ediţia 
2018 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(1)  lit.d-f), h), 
alin.(2) lit.g) din Ghidul solicitanţilor (lipsă 
documente: surse proprii, cadre tehnice, Raport de 
activitate pe anul 2017 și documente relevante) 

4. 7736/16.04.2018 
Asociaţia Club Sportiv 
"MUREŞUL" Cuci 

Participarea echipelor de 
fotbal juniori şi seniori în 
Campionat Liga a IV-a 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2) lit.h) din Ghidul 
solicitanţilor (dovada depunerii Bilanțului contabil pe 
anul 2017 la Direcția Județeană a Finanțelor Publice) 

5. 7803/16.04.2018 
Fodor Norbert-Csanad, 
sportiv de performanţă 

Participare la Concursul 
Internaţional de Dans Sportiv, 
Stuttgart - Germania 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 7, punctul 7.2, alin.(2) din Ghidul 
solicitanţilor  

6. 7805/16.04.2018 
Vaszi Reaka-Beata, 
sportiv de performanţă 

Participare la Cantonamentul 
Internaţional de Dans Sportiv 
din Ljubljana, Slovenia 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 7, punctul 7.2, alin.(2) din Ghidul 
solicitanţilor  

7. 7806/16.04.2018 
Poenar Andrei Cristian, 
sportiv de performanță 

Turneul Internațional de Șah 
Ceramica Corund, județul 
Harghita 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 5, subpunctul 5.1.2, lit.c) (lipsă certificat 
bugetul local) 

8. 7825/16.04.2018 
Luca Vasile Gabriel, 
sportiv de performanţă 

Pregătire şi participare la 
competiţia sportivă GALEB 
TROPHY (taekwondo), Serbia 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 5, subpunctul 5.1.2,  lit.c) (lipsă certificat 
ANAF) 

9. 7838/16.04.2018 
Asociaţia Sportivă MSE 
08 Tîrgu Mureş 

Pregătire şi participare la 
campionate şi turnee locale, 
naţionale şi internaţionale 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2) lit.d) și h) din 
Ghidul solicitanţilor (lipsă certificat privind datoriile 
către bugetul local; nedepunerea unui exemplar din 
Bilanțul contabil pe anul 2017) 

10. 7863/16.04.2018 

Clubul Sportiv GOMBOS 
MARTIAL ARTS Tîrgu 
Mureş, Secţia Fotbal 
Tenis 

Participare la competiţia 
sportivă "Cupa Armura" 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 5, punctul 5.1, subpunctul 5.1.1, lit.b) și 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2), lit.f) din Ghidul 
solicitanţilor (lipsă dovada afilierii) 
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crt. 
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11. 7881/16.04.2018 
Asociația Club Sportiv 
SPORTING Reghin 

Participare în Campionatul 
Judeţean de Fotbal  

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2), lit.d) din Ghidul 
solicitanţilor (lipsă certificate privind datoriile către 
bugetul local și de stat) 

12. 7882/16.04.2018 
Asociația Club Sportiv 
SPORTING Reghin 

Participarea grupei de juniori 
C în Campionatul Județean 
de Fotbal 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2), lit.d) din Ghidul 
solicitanţilor (lipsă certificate privind datoriile către 
bugetul local și de stat) 

13. 8050/16.04.2018 
Asociația Sportivă 
CLUB SĂRMAȘU 2005 

Cupa zilele Sărmășene 2018 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2), lit.d) din Ghidul 
solicitanţilor (lipsă certificat privind datoriile către 
bugetul de stat) 

14. 8057/16.04.2018 
Asociaţia Club Sportiv 
MUREŞUL Ogra 

Participare în Campionatul 
Judeţean de Fotbal, Liga a V-
a Seniori 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2)  lit.h) din Ghidul 
solicitanţilor (dovada depunerii Bilanțului contabil pe 
anul 2017 la Direcția Județeană a Finanțelor Publice, 
respectiv a unui exemplar din acesta) 

15. 8058/16.04.2018 Clubul Sportiv Iernut 
Participarea echipei clubului 
în Campionatul Naţional de 
Fotbal, Liga a 3-a 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2) lit.h) din Ghidul 
solicitanţilor (lipsă dovada depunerii Bilanțului 
contabil pe anul 2017 la Direcția Județeană a 
Finanțelor Publice, respectiv a unui exemplar din 
acesta) 

16. 8059/16.04.2018 Clubul Sportiv Iernut 

Participarea echipei de 
juniori U13 în Campionatul 
județean de fotbal,  
categoria U13 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2) lit.h) din Ghidul 
solicitanţilor (lipsă dovada depunerii Bilanțului 
contabil pe anul 2017 la Direcția Județeană a 
Finanțelor Publice, respectiv a unui exemplar din 
acesta) 
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17. 8060/16.04.2018 Clubul Sportiv Iernut 

Participarea echipei de 
juniori U15 în Campionatul 
județean de fotbal,  
categoria U15 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 1, punctul 1.3 din Ghidul solicitanţilor 
(proiect nr.3) 

18. 8061/16.04.2018 Clubul Sportiv Iernut 

Participarea echipei de 
juniori U17 în Campionatul 
județean de fotbal,  
categoria U17 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 1, punctul 1.3 din Ghidul solicitanţilor 
(proiect nr.4) 

19. 8062/16.04.2018 Clubul Sportiv Iernut 

Participarea echipei de 
juniori U19 în Campionatul 
județean de fotbal,  
categoria U19 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 1, punctul 1.3 din Ghidul solicitanţilor 
(proiect nr.5) 

20. 8063/16.04.2018 Clubul Sportiv Iernut 
Participarea echipei clubului 
în Campionatul Județean de 
Fotbal, Liga a 5-a 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 1, punctul 1.3 din Ghidul solicitanţilor 
(proiect nr.6) 

21. 8217/16.04.2018 
Asociația Club Sportiv 
JAGUAR ACADEMY 
MUREȘ 

Organizarea Competiției 
Internaționale de Arte 
Marțiale “Transilvania Open” 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 5, punctul 5.1, subpunctul 5.1.1, lit.b) și 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2), lit.f) din Ghidul 
solicitanţilor (lipsă dovada afilierii) 

22. 8083/16.04.2018 
Asociaţia Sportivă 
INFINITY SPORT 
Târnăveni 

Participare la Campionatul 
Judeţean de Juniori, ediţia 
2018 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(1)  lit.d-f), h), 
alin.(2) lit.g) din Ghidul solicitanţilor (lipsă 
documente: surse proprii, cadre tehnice, Raport de 
activitate pe anul 2017 și documente relevante) 

23. 8123/16.04.2018 Clubul Sportiv Active 7 
Pregătirea lotului pentru 
campionatul amator din 
județul Harghita 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la Capitolul 5, punctul 5.1, subpunctul 5.1.1, lit.a,b) și 
la Capitolul 7, punctul 7.1, alin.(2), lit.e-f) din Ghidul 
solicitanţilor (lipsă documente: Certificat de 
Identitate Sportivă, dovada afilierii) 
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24. 8357/17.04.2018 
Asociaţia Clubul 
Sportiv GLADIUS Tîrgu 
Mureş 

Plic închis, nu s-a deschis 

proiect neeligibil; proiect depus tardiv, după termenul 
limită stabilit, data de 16 aprilie 2018; neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.2, 
alin.(1) din Ghidul solicitanţilor precum și la Capitolul 
IV, art.17, alin.(2) din Regulamentul de acordare a 
finanțărilor nerambursabile  

 
 
 
 

PREŞEDINTE     

 


