
(1a).specificul secțiilor sportive active de seniori și nivelul campionatelor în care activează 

 

 Subscripții   Punctaj/

secție 

Date raportate 

de structurile 

sportive 

Calcul punctaj 

Sport 

individual/joc 

sportiv 

Nivelul 

sportului(olimpic/

neolimpic) 

Nivelul 

campionatelor în 

care 

activează(național

/internațional) 

Eșalonul 

campionatului 

național  

(eșalon: I-IV) 

   

sport individual neolimpic național - 20 nr. secții active de 

seniori 

punctajxnr. secții 

       

joc sportiv neolimpic național eșalon valoric: II-

IV 

30-10 nr. secții active de 

seniori 

punctajxnr. secții 

joc sportiv neolimpic național primul eșalon 

valoric 

60 nr. secții active de 

seniori 

punctajxnr. secții 

       

sport individual olimpic național - 50 nr. secții active de 

seniori 

punctajxnr. secții 

       

joc sportiv olimpic național eșalon valoric: II-

IV 

200-100 nr. secții active de 

seniori 

punctajxnr. secții 

joc sportiv olimpic național primul eșalon 

valoric 

400 nr. secții active de 

seniori 

punctaj x nr. secții 

       

 

(2a) numărul de sportivi legitimați 

 

 Subscripții   Punctaj/

secție 

Date raportate 

de structurile 

sportive 

Calcul punctaj 

Sport 

individual/joc 

sportiv 

Nivelul 

sportului(olimpic/

neolimpic) 

Nivelul 

campionatelor în 

care 

activează(național

/internațional) 

Eșalonul 

campionatului 

național (primul 

eșalon/al doilea 

eșalon) 

   

sport individual neolimpic național - 20 nr. sportivi 

legitimați - seniori 

punctaj x nr. de 

sportivi legitimați 
       

joc sportiv neolimpic național eșalon valoric: II-

IV 

30-10 nr. sportivi 

legitimați - seniori 

punctaj x nr. de 

sportivi legitimați 

joc sportiv neolimpic național primul eșalon 

valoric 

60 nr. sportivi 

legitimați - seniori 

punctaj x nr. de 

sportivi legitimați 
       

sport individual olimpic național - 50 nr. ssportivi 

legitimați - seniori 

punctaj x nr. de 

sportivi legitimați 
       

joc sportiv olimpic național eșalon valoric: II-

IV 

200-100 nr. ssportivi 

legitimați - seniori 

punctaj x nr. de 

sportivi legitimați 

joc sportiv olimpic național primul eșalon 

valoric 

400 nr. sportivi 

legitimați - seniori 

punctaj x nr. de 

sportivi legitimați 



       

 

 

 

(3a) performanțele structurii sportive pe plan național 

 
 

Subscripții 

    

Punctaj

/secție 

Date 

raportate 

de 

structurile 

sportive 

Calcul punctaj 

Sport 

individual/joc 

sportiv 

Nivelul 

sportului 

(olimpic/ 

neolimpic) 

Nivelul 

campionatelor  

în care 

activează 

(național/ 

internațional) 

Eșalonul 

campionatulu

i național 

(eșalon: I-

IV) 

Competiții 

naționale 

(Campionat 

Național/Cupa 

României) 

Loc ocupat 

în competiții 

naționale 

   

sport 

individual 

neolimpic național - Campionatul 

Național 

I 9 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

sport 

individual 

neolimpic național - Campionatul 

Național 

II 7 nr. sportivi 

legitimați - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

sport 

individual 

neolimpic național - Campionatul 

Național 

III 5 nr. sportivi 

legitimați - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

sport 

individual 

neolimpic național - Campionatul 

Național 

IV-VI 3-1 nr. sportivi 

legitimați - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

         

sport 

individual 

olimpic național - Campionatul 

Național 

I 27 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

sport 

individual 

olimpic național - Campionatul 

Național 

II 21 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

sport 

individual 

olimpic național - Campionatul 

Național 

III 15 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

sport 

individual 

olimpic național - Campionatul 

Național 

IV-VI 9-3 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

         

joc sportiv neolimpic național eșalon 

valoric II-IV 

Campionatul 

Național 

I 25-15 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv neolimpic național eșalon 

valoric: II-IV 

Campionatul 

Național 

II 20-10 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv neolimpic național eșalon 

valoric: II-IV 

Campionatul 

Național 

III 15-5 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 



joc sportiv neolimpic național eșalon 

valoric: II-IV 

Campionatul 

Național 

IV 13-3 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv neolimpic național eșalon 

valoric: II-IV 

Campionatul 

Național 

V→ 11-1 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

         

joc sportiv neolimpic național primul 

eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 

I 50 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv neolimpic național primul 

eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 

II 40 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv neolimpic național primul 

eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 

III 30 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv neolimpic național primul 

eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 

IV 26 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv neolimpic național primul 

eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 

V-XIV 22-4 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

         

joc sportiv olimpic național eșalon 

valoric: II-IV 

Campionatul 

Național 

I 625-525 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv olimpic național eșalon 

valoric: II-IV 

Campionatul 

Național 

II 500-400 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv olimpic național eșalon 

valoric: II-IV 

Campionatul 

Național 

III 375-275 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv olimpic național eșalon 

valoric: II-IV 

Campionatul 

Național 

IV 325-225 

 

nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv olimpic național eșalon 

valoric: II-IV 

Campionatul 

Național 

V→  

250-50 

nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

         

joc sportiv olimpic național primul 

eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 

I 1.250 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv olimpic național primul 

eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 

II 1.000 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv olimpic național primul 

eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 

III 750 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv olimpic național primul 

eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 

IV 650 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv olimpic național primul 

eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 

V→ 550-100 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 



         

sport 

individual 

- național - Cupa 

României 

I 18 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

sport 

individual 

- național - Cupa 

României 

II 14 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

sport 

individual 

- național - Cupa 

României 

III 10 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

sport 

individual 

- național - Cupa 

României 

IV-VI 6-2 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

         

joc sportiv - național - Cupa 

României 

I 625 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv - național - Cupa 

României 

II 500 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv - național - Cupa 

României 

III 375 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv - național - Cupa 

României 

IV 325 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

joc sportiv - național - Cupa 

României 

V→ 250-50 nr. de locuri 

ocupate - 

seniori 

punctaj x nr. de 

locuri 

         

 

 

(4a) performanțele structurii sportive pe plan internațional; 

 
 

Subscripții 

 

Punctaj/ 

sportiv sau 

tehnician 

selecționat 

în echipa 

națională 

Date raportate de 

structurile sportive 

Calcul 

punctaj 

Sport 

individual/joc 

sportiv 

Nivelul 

sportului 

(olimpic/ 

neolimpic) 

Nivelul campionatelor  

în care activează 

(național/ 

internațional) 

   

sport 

individual 

neolimpic național 5 nr. sportivi selecționați în 

echipa națională - seniori 

punctaj x nr. 

sportivi 

selecționați 

sport 

individual 

olimpic național 15 nr. sportivi selecționați în 

echipa națională - seniori 

punctaj x nr. 

sportivi 

selecționați 
      

joc sportiv neolimpic național 10 nr. sportivi selecționați în punctaj x nr. 



echipa națională - seniori sportivi 

selecționați 

joc sportiv olimpic național 30 nr. sportivi selecționați în 

echipa națională - seniori 

punctaj x nr. 

sportivi 

selecționați 
      

sport 

individual 

neolimpic național 1 nr. de tehnicieni selecționați 

în echipa națională 

punctaj x nr. 

sportivi 

selecționați 

sport 

individual 

olimpic național 3 nr. tehnicieni selecționați în 

echipa națională 

punctaj x nr. 

sportivi 

selecționați 
      

joc sportiv neolimpic național 3 nr. tehnicieni selecționați în 

echipa națională 

punctaj x nr. 

sportivi 

selecționați 

joc sportiv olimpic național 9 nr. tehnicieni selecționați în 

echipa națională 

punctaj x nr. 

sportivi 

selecționați 



(1b).specificul secțiilor sportive active de juniori I-III (U18-U16) și nivelul campionatelor în 

care activează 

 

 Subscripții  Punctaj/secție Date raportate 

de structurile 

sportive 

Calcul punctaj 

Sport 

individual/joc 

sportiv 

Nivelul 

sportului(olimpic/

neolimpic) 

Nivelul campionatelor în 

care activează(național/ 

internațional) 

   

sport individual neolimpic național 5 nr. secții active de 

juniori 

punctaj x nr. secții 

      

joc sportiv neolimpic național 10 nr. secții active de 

juniori 

punctaj x nr. secții 

      

sport individual olimpic național 5 nr. secții active de 

juniori 

punctaj x nr. secții 

      

joc sportiv olimpic național 50 nr. secții active de 

juniori 

punctajxnr. secții 

      

 

(2b) numărul de sportivi legitimați 

 

 Subscripții  Punctaj/secție Date raportate 

de structurile 

sportive 

Calcul punctaj 

Sport 

individual/joc 

sportiv 

Nivelul 

sportului(olimpic/

neolimpic) 

Nivelul campionatelor în 

care activează(național/ 

internațional) 

   

sport individual neolimpic național 5 nr. sportivi 

legitimați - juniori 

punctaj x nr. de 

sportivi legitimați 
      

joc sportiv neolimpic național 7 nr. sportivi 

legitimați - juniori 

punctaj x nr. de 

sportivi legitimați 
      

sport individual olimpic național 12 nr. sportivi 

legitimați - juniori 

punctaj x nr. secții 

      

joc sportiv olimpic național 50 nr. ssportivi 

legitimați - juniori 

punctaj x nr. de 

sportivi legitimați 
      

 

 

(3b) performanțele structurii sportive pe plan național 

 
 

Subscripții 

   

Punctaj

/secție 

Date raportate 

de structurile 

sportive 

Calcul 

punctaj 

Sport Nivelul Nivelul campionatelor  Competiții naționale Loc    



individual/

joc sportiv 

sportului 

(olimpic/ 

neolimpic) 

în care activează 

(național/ 

internațional) 

(Campionat Național/ 

Cupa României) 

ocupat în 

competiții 

naționale 

sport 

individual 

neolimpic național Campionatul Național I 3 nr. de locuri ocupate 

- juniori 

punctaj x nr. 

de locuri 

sport 

individual 

neolimpic național Campionatul Național II 2 nr. sportivi legitimați 

- juniori 

punctaj x nr. 

de locuri 

sport 

individual 

neolimpic național Campionatul Național III 1 nr. sportivi legitimați 

- juniori 

punctaj x nr. 

de locuri 
        

sport 

individual 

olimpic național Campionatul Național I 7 nr. de locuri ocupate 

- juniori 

punctaj x nr. 

de locuri 

sport 

individual 

olimpic național Campionatul Național II 4 nr. de locuri ocupate 

- juniori 

punctaj x nr. 

de locuri 

sport 

individual 

olimpic național Campionatul Național III 2 nr. de locuri ocupate 

- juniori 

punctaj x nr. 

de locuri 
        

joc sportiv neolimpic național Campionatul Național I 6 nr. de locuri ocupate 

- juniori 

punctaj x nr. 

de locuri 

joc sportiv neolimpic național Campionatul Național II 4 nr. de locuri ocupate 

- juniori 

punctaj x nr. 

de locuri 

joc sportiv neolimpic național Campionatul Național III 2 nr. de locuri ocupate 

- juniori 

punctaj x nr. 

de locuri 
        

joc sportiv olimpic național Campionatul Național I 170 nr. de locuri ocupate 

- juniori 

punctaj x nr. 

de locuri 

joc sportiv olimpic național Campionatul Național II 100 nr. de locuri ocupate 

- juniori 

punctaj x nr. 

de locuri 

joc sportiv olimpic național Campionatul Național III 75 nr. de locuri ocupate 

- juniori 

punctaj x nr. 

de locuri 
        

 

 

(4b) performanțele structurii sportive pe plan internațional; 

 
 

Subscripții 

 

Punctaj/ 

sportiv sau 

tehnician 

selecționat 

în echipa 

națională 

Date raportate de structurile sportive Calcul 

punctaj 

Sport 

individual/ 

joc sportiv 

Nivelul 

sportului 

(olimpic/ 

neolimpic) 

Nivelul 

campionatelor  

în care 

activează 

(național/ 

internațional) 

   

sport 

individual 

neolimpic național 1 nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori punctaj x nr. 

sportivi 

selecționați 

sport olimpic național 4 nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori punctaj x nr. 



individual sportivi 

selecționați 
      

joc sportiv neolimpic național 2 nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori punctaj x nr. 

sportivi 

selecționați 

joc sportiv olimpic național 7 nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori punctaj x nr. 

sportivi 

selecționați 
      

sport 

individual 

neolimpic național 1 nr. de tehnicieni selecționați în echipa națională punctaj x nr. 

sportivi 

selecționați 

sport 

individual 

olimpic național 3 nr. tehnicieni selecționați în echipa națională punctaj x nr. 

sportivi 

selecționați 
      

joc sportiv neolimpic național 3 nr. tehnicieni selecționați în echipa națională punctaj x nr. 

sportivi 

selecționați 

joc sportiv olimpic național 9 nr. tehnicieni selecționați în echipa națională punctaj x nr. 

sportivi 

selecționați 
 

 


