
Anexa 1.5 Acte doveditoare necesare pentru indeplinirea criteriilor de evaluare 
 
 

Criteriu Act doveditor 
Numărul de sportivi - sportivii legitimaţi în 
cadrul secţiei pentru care se solicită finanţarea 

- Adresă sau alt document oficial din partea 
federaţiei de specialitate şi/sau de la asociaţia pe 
ramură sportivă din care sa rezulte ca sectia pentru 
care se solicita finantarea este afiliata la o federatie 
sportiva romana de specialitate si/sau la asociatia 
judeteana pe ramura sportiva; 
- Lista centralizatoare a sportivilor legitimaţi care 
să conţină numărul de legitimaţie a sportivului. 

Numărul de sportivi din cadrul secţiei pentru 
care se solicită finanţarea convocaţi la lotul 
naţional în sezoanele competiționale 
2018-2019 și 2019-2020 

Adresă sau „convocator” din partea federaţiei de 
specialitate prin care se atestă convocarea la lot în  
sezoanele competiționale 2018-2019 și 2019-2020. 

Numărul de competiţii sportive oficiale interne 
la care  participatat sportivii din cadrul secţiei 
pentru care se solicită finanţarea în sezoanele 
competiționale 2018-2019 și 2019-2020 la 
sporturi individuale şi sporturile de echipă- 
Campionate  Naţionale și Cupa României 
 

Adresă din partea federaţiei de specialitate sau alt 
document prin care se atestă  participarea in 
competiţiile sportive oficiale, în sezoanele 
competiționale 2018-2019 și 2019-2020 

Medalii obţinute la competiţiile sportive 
naţionale, la sporturi individuale şi sporturile 
de echipă în sezoanele competiționale 
2018-2019 și 2019-2020 (Locurile I – III) - 
pentru sportivii legitimaţi în cadrul secţiei 
pentru care se solicită finanţarea 

Lista cu sportivii sectiei pentru care se solicita 
finantarea care au obtinut medalii atestata de un for 
superior competent. 
 

Medalii obţinute la competiţiile sportive 
internaţionale, la sporturi individuale şi 
sporturile de echipă în sezoanele 
competiționale 2018-2019 și 2019-2020 
(Locurile I – III) - pentru sportivii legitimaţi în 
cadrul secţiei pentru care se solicită finanţarea 

Lista cu sportivii sectiei pentru care se solicita 
finantarea care au obtinut medalii atestata de un for 
superior competent. 
 

Numar de activitati/actiuni nationale și 
internaționale (dacă este cazul) precum și 
numărul de evenimente sportive desfasurate  
în Braşov în sezonul competitional  în curs   
conform Cererii de finantare pentru sportivii 
legitimaţi în cadrul secţiei pentru care se 
solicită finanţarea 

Declarație pe proprie răspundere semnată de 
reprezentantul legal care va conține denumirea 
evenimentului, perioada, loc de desfasurare, 
participanti, regulament, premii, arbitaraj, buget 
etc).  

 
 


