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Lista programelor şi proiectelor depuse în anul 2017 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 respingerii 
proiectului sportiv 

1. 11037/30.05.2017 
Asociaţia Sportivă HAL-
KAN Găleşti 

Concurs de pescuit sportiv 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, 
alin.(2) lit.e-f) din Ghidul solicitanţilor (lipsă 
Certificat de Identitate Sportivă şi afiliere) 

2. 11331/31.05.2017 
Asociaţia Târnăveni 
Cycling 

Maratonul Târnavei, ediţia a III-a 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, 
alin.(2) lit.f) din Ghidul solicitanţilor (lipsă 
afiliere) 

3. 11375/31.05.2017 
Zamfir Bianca-
Alexandra, sportiv de 
performanţă 

Perfecţionarea tehnico-tactică de 
luptă în taekwondo la Seminarul 
Internaţional "Galeb Camp Serbia" 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la Capitolul 5, punctul 5.1.2, 
lit.c) din Ghidul solicitanţilor (lipsă dovadă 
datorii la bugetul de stat sau local) 

4. 11519/31.05.2017 
Asociaţia Clubul 
Sportiv MUREŞ 
MONSTERS Tîrgu Mureş 

Popularizarea fotbalului american 
prin participarea la meciuri oficiale 
în ţară şi străinătate 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, 
alin.(2) lit.f) din Ghidul solicitanţilor (lipsă 
afiliere) 

5. 11542/06.06.2017 
Zamfir Bianca-
Alexandra, sportiv de 
performanţă 

Perfecţionarea tehnico-tactică de 
luptă în taekwondo în cadrul lotului 
naţional de juniori şi participare la 
Campionatul European de Juniori 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la Capitolul 5, punctul 5.1.2, 
lit.c) din Ghidul solicitanţilor (lipsă dovadă 
datorii la bugetul de stat sau local) 
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6. 11710/06.06.2017 
Moldovan Paul-Adrian, 
sportiv de performanţă 

Participare la Grand Slam Hong 
Kong - China 

proiect neeligibil; perioada de desfăşurare a 
acţiunii sportive este tardivă (6-10 iulie 
2017) 

7. 11711/06.06.2017 
Tătar Cristina-Maria, 
sportiv de performanţă 

Participare la Grand Slam Hong 
Kong - China 

proiect neeligibil; perioada de desfăşurare a 
acţiunii sportive este tardivă (6-10 iulie 
2017) 

8. 11722/06.06.2017 
Asociaţia Club Sportiv 
MBX ATHLETIC Tîrgu 
Mureş 

Participare la competiţii naţionale 
de atletism 

proiect neeligibil; neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, 
alin.(1) lit.d-e) şi alin. (2) lit.b), d) - h) din 
Ghidul solicitanţilor (lipsa majorităţii 
documentelor prevăzute) 

9. 11841/06.06.2017 
Trandafir Norbert, 
sportiv de performanţă 

Pregătire Stagiu de înot, Spania 

proiect neeligibil; are fapte înscrise în 
cazierul fiscal; neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la Capitolul 7, punctul 7.1, 
alin.(3) lit.b) din Ghidul solicitanţilor (lipsă 
invitaţie nominală pentru participare la 
acţiunea sportivă)  
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