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Municipiul Timişoara 
Comisia de evaluare numită 
prin HCLMT nr.9/26.06.2012 
Nr. SC 2014-9659/14.04.2014 
 
                                                                                             

 
RAPORT  CU REZULTATELE  PROIECTELOR DE SPORT APROBATE 

PENTRU ALOCAREA CONTRIBUTIEI FINANCIARE PE ANUL 2014 
DIN BUGETUL LOCAL 

 
 
 

1. Cluburi,asociatii sportive,organizatii 
 

I. Programul "Promovarea sportului de performanţă" 
 

Nr. 
crt 

Structura 
sportivă/ 
organizaţia 
 

Proiectul / perioada  Suma 
solicitată 

Punctajul 
obţinut 
conform 
criteriilor 
specifice 
de 
evaluare/ 
procent 
din 
punctaj 
maxim  

Propunerea 
comisiei 
pentru 
contribuţia 
financiară  a  
Municipiului 
Timisoara,  
pe anul 2014 
lei             

1. Baschet 
Club 
Municipal 
Danzio 
Timişoara 
 

,, Liga Naţională şi Cupa  
României ’’ 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al sectiei de baschet 
feminin ; 
Durata proiectului : 01.04.2014 – 
31.12.2014 
 

551.000 115 pct 
 
70% 

150.000 

 2. CS BC 
Timba 
Timişoara- 
 

,,Liga Naţională de Baschet masculin , 
Cupa României     la baschet  masculin 
şi Liga I (tineret)’’  
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiei de baschet 
masculin ; 
Durata proiectului :  aprilie – 
decembrie 2014 
 

600.000  114 
 
69,1% 

200.000 

3. Liceul cu 
Program 
Sportiv 
Banatul 
 

,, Mereu mai buni ’’ 
Promovarea sportului în rândul 
elevilor de gimnaziu si liceu, 
pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al sectiilor de juniori din 
cadrul Liceului cu Program Sportiv 
Banatul . 

180.000 150,5 
 
83,70% 

75.000 
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Durata proiectului perioada mai – 
decembrie 2014 
 

4. CS Fotbal 
Club Auto 
Timişoara 
 
 

Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al sectiei de fotbal a 
tinerilor de 8-20 ani ; 
Durata proiectului : 01.01.2014 – 
31.12.2014 
 

55.000 106 
 
73,1% 

40.000 

5. CS Şcolar 
Bega 
Timişoara 
 

,, Promovarea Sportului de 
performanţă” 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiilor  de juniori-
tineret ale clubului: baschet; canotaj; 
fotbal; rugby; volei clubului sportiv ; 
Durata proiectului : 01.03.2014 – 
31.12.2014 
 

179.700 155,5 
 
86,4% 

75.000 

6. Asociaţia 
sportivă FC 
Ripensia  
 

,, Promovarea sportului de 
performanţă in cadrul structurii 
sportive FC Ripensia Timisoara” 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al sectiei de fotbal ; 
Durata proiectului de la 01.01.2014 – 
31.12.2014 
 

100.000 124 
 
85,6% 

50.000 

7. Clubul 
Sportiv 
Timişoara 
 

,, Program Competitional Handbal 
Feminin 2014’’ 
 Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al sectiei de handbal 
feminin; 
Durata proiectului : 24.01.2014 – 
31.12.2014 
 

75.400 113 
 
78% 

60.000 

8. CS AEM-
Luxten 
Timişoara 
 

,,Performanţe de vârf în  
şah  ’’ 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al sectiei de sah; 
Sustinerea  calendarului  
competiţional de şah;secţii şah 
masculin/feminin; 
seniori şi juniori 
Perioada proiectului : 01.03.2014-
31.12.2014 
 

150.000 143 
 
86,7% 

80.000 

9. CS 
Municipal 
Timişoara 

1.,, Balcaniada de Volei de Plajă 
seniori şi U 22”  
Promovarea voleiului de plajă în 
rândul tinerilor dar şi a municipiului 
nostru în rândul ţărilor balcanice; 

35.700  
 
 
 
 

128 
 
80% 
 
 

30.000 
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Locul de desfasurare la Timisoara in 
Parcul Rozelor ;  
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al sectiei de volei de 
plajă ; 
Perioada proiectului : 
13-17.08.2014      
2.,,Sustinerea calendarului 
competitional CSM Timişoara din 
cadrul Programului sportiv utilitate 
publică ,, Promovarea sportului de 
performanţă ’’ 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiilor clubului 
sportiv CSM Timişoara; 
Durata  proiectului : 01.01.2014-
31.12.2014      
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
632.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
154 
 
90,64% 

 
 
 
 
 
 
 
 
235.000 

10. CS 
Universitate
a Timişoara: 
 

1. ,, Cupa Mondială pentru juniori la 
floretă feminină 2014’’ 
Organizarea în premieră în România a 
unei etape de Cupă Mondială pentru 
juniori la proba de floretă feminin îşi 
propune atât promovarea şi afirmarea 
scrimei de performanţă la nivelul 
Municipiului Timişoara , cît si 
revigorarea floretei feminine la nivel 
internaţional ; 
Durata proiectului 27-28 septembrie 
2014 
2. ,,Sustinerea calendarului 
competitional al secţiilor discipline 
individuale în anul 2014’’ 
 Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiilor clubului 
sportiv ; 
Perioada proiectului : 01.03.2014-
31.12.2014   
                                            

54.200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
311.415 

130 
 
81,3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
136 
 
80% 

50.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60.000 

11. CS Şcolar 
nr.1 
Timişoara 

,, Viitorul sportului de performanţă 
timişean ’’ 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiilor clubului 
sportiv ; 
Durata proiectului :  martie – 
decembrie 2014 
 

300.000 136 
80% 

75.000 

12. CS 
Studentesc 
Medicina 
Timisoara 

,, Memorialul Pius Brânzeu’’ 
Perioada proiectului : 
-activitatea nr.1 :Campionatul 
National Universitar, 30.05.2014-

55.000 130 
 
79% 

30.000 



 4

31.05.2014 ;participanti 100 sportivi 
studenti,baieti si fete  
- activitatea nr.2 : Turneul 
international de sah-Memorial Pius 
Branzeu, 01.12.2014-12.12.2014 ;20 
seniori de valoare din Romania si alte 
tari ;15 juniori multiplu medaliati la 
CN,CE si CM ;20 copii si juniori din 
Timisoara si alti 20 jucatori.  
 

13. CS Tivoli 
Timişoara 
 

,, Excelenţă prin tenis ”  
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului  
competiţional al secţiei tenis de câmp 
- juniori; 
Activităţi ,acţiuni 
principale :pregătirea sportivilor şi 
participarea la competiţile sportive 
interne si internationale ,precum si 
organizarea a cinci turnee nationale , 
dar in special pentru cel mai mare 
turneu international de tenis de câmp 
din România , la nivel de 18 ani si 
anume 19 Wilson – Tivoli Trophy ) 
Perioada proiectului : aprilie - 
decembrie 2014 
 

143.037 132,5 
 
85,50% 

80.000 

14. CS Sport 4 
Fun 
Timisoara 

 ”Integrarea sportivilor de performanţă 
într-un program complex de selecţie–
antrenament şi participare la 
competiţii , încurajarea practicanţiilor 
tenisului de camp-mijloc de dezvoltare 
bio-psiho-socială a copiilor –tinerilor 
şi prevenirea sedentarismului ” 
-pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului  
competitional de performanta a sectiei 
tenis- juniori; 
-programul’’Educatie,Sport,Sanatate’’ 
-stagii de pregatire sportivi-montana si 
schi; 
-competitii de tenis organizate pentru 
copii; 
-competitii organizate din calendarul 
FR Tenis 
-actiuni recreative’’Sportul pentru 
Toti’’; 
Perioada proiectului : aprilie –  
decembrie 2014 
 

80.000 131,50 
  
84,9% 

65.000 

15. CS Caza 
Powerlifting 
 

,,Susţinerea calendarului 
competitional în anul 2014 a secţiilor 
de juniori/ seniori” 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 

60.000 126 
 
84% 

40.000 
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competiţional al secţiei de 
juniori/seniori powerlifting; 
Perioada proiectului: aprilie  –  
decembrie 2014 
 

16. CS Haltere 
Club 
Timisoara 
 

,, Promovarea si sustinerea sportivilor 
ce practica haltere ca sport de 
performanta –olimpic ’’  
-Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiei de 
juniori/seniori haltere; 
Perioada proiectului: ianuarie –  
decembrie 2014 
 

30.000 106 
 
68,40% 

15.000 

17. CS UTK 
Timisoara 
 

1.,, Campionat Naţional ’’ 
Este un concurs de karate, unde 
concureaza sportivi de la cluburile din 
tara care fac parte din departamentul de 
karate al  FEDERATIEI ROMANE DE 
ARTE MARTIALE. Concursul are 
caracter national si are ca scop 
selectarea celor mai buni sportivi care 
vor participa la conpetitii internationale. 
Perioada proiectului :06.04.2014 
2.   ,, TIMISOARA OPEN”  
este un concurs de karate, unde 
concureaza sportivi de la cluburile din 
tara care fac parte din departamentul de 
karate al  FEDERATIEI ROMANE DE 
ARTE MARTIALE si cluburi din 
strainatate cu care avem relatii de 
reprocitate. Concursul are caracter 
international si are ca scop verificarea 
nivelului de pregatire al sportivilor 
nostri in raport cu nivelul de pregatire al 
sportivilor din alte tari.  
Perioada proiectului : 22.11.2014 
3. ,, CUPA ROMANIEI” 
 este un concurs de karate, unde 
concureaza sportivi de la cluburile din 
tara care fac parte din departamentul de 
karate al  FEDERATIEI ROMANE DE 
ARTE MARTIALE. Concursul are 
caracter national si are ca scop 
selectarea celor mai buni sportivi care 
vor participa la conpetitii internationale. 
Perioada proiectului : 13.12.2014 

20.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
151 
 
91,6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
141 
85,5% 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.000 

18. Asociatia 
Club Sportiv 
ZEN-SHO 
Timisoara 
 

1. ,, Deplasare lot Naţional Karate 
JSKA la Campionatul Mondial de 
Karate Terni-Roma Italia 2014” 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiei de karate 
copii,juniori,seniori ; 
Durata proiectului : 14-19 mai 2014 

20.000  
 
 
 
 
 
 
 

149 
90% 
 
 
 
 
 
 

20.000 
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2. ,, Openul Internaţional al României 
FRK WFK ’’ 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiei de karate 
copii,juniori,seniori ; 
Durata proiectului : 03.10-05.10.2014  
3.,,  Cupa României FRK – WKF 
(Word Karate Federation ) 2014” 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiei de karate 
copii,juniori,seniori ; 
Perioada 21.06-22.06.2014 
4. ,, Tabara de Karate / cantonament 
lot national Moneasa –Arad ’’ 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiei de karate 
copii,juniori,seniori ; 
Perioada proiect : 30 iunie – 05 iunie 
2014 
 

30.000 
 
 
 
 
 
 
10.000 
 
 
 
 
 
 
20.000 

148 
89,6% 

30.000 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 

20. CS Pro- 
Motrica 
 

,, Judo : Prestigiu şi Performanţă ’’ 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiei de copii judo ; 
Durata proiectului : 01.04.2014- 
31.12.2014 
 

60.000 117 
 
83,6% 

50.000 

21. CS ABAS 
Timişoara 
 

,, Promovarea sportului de 
performanţă” 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiei de 
automobilism si karting; 
Durata proiectului : 06.02.2014- 
31.12.2014 
 

160.000 93 
 
80,9% 

10.000 

22. Asociatia 
Auto Club 
Rally Timis  
(ACR) 

,,Organizarea Campionatului de 
Automobilism  Timis-Timisoara    
2014” 
Campionatul de automobilism Timis- 
cu 11 etape; Campionatul de Karting 
Timis-Timisoara  2014 -cu 9 etape; 2 
etape din Cupa Romaniei-Timisoara 
2014, participarea cu 1 echipaj 
timisorean la cel putin 2 etape din 
Cupa Europei Centrale si de Est la 
Raliuri de Orientare (C.E.C.) 2014  
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiei de 
automobilism si karting ; 
Durata proiectului : ianuarie – 

50.000  120 
85,8% 

40.000 
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decembrie  2014 
23. ACS Big 

Racing 
Timisoara 

,, Campionatul Naţional de Raliuri 
Cupa Dunlop 2014’’ 
Activităţi ,acţiuni principale : 
pregătirea masinii de concurs şi 
participarea la competiţile sportive 
conform calendarului competiţional ; 
Durata proiectului :  
23.03.2014.- 27.09.2014 
 

100.000  20.000 

24. Asociaţia 
Sportivă 
Clubul Moto 
Pascotă Ioan 
Ilie 
 

,, Promovarea Sportului de 
Performanţă’’ 
Promovarea sportului si descoperirea 
tinerelor talente pentru practicarea 
motociclismului ;Pregătirea sportivilor 
de performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiei de 
motociclism; 
Durata proiectului : 01.02.2014- 
24.12.2014 
 

300.000  125 
89,3% 

90.000 

25. CS Taifun 
Racing 
 

,, Taifun Racing Team “ 
Promovarea sportului si descoperirea 
tinerelor talente pentru practicarea 
motociclismului; 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiei de 
motociclism; 
Durata proiectului : martie - noimbrie 
2014 
 

900.000  100,5 
71,8% 

70.000 

26. CS Water 
Performance 
 

,, Pregatirea sportivilor de performanţă 
seniori kaiac- kanoe’’ 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiilor de seniori si 
juniori kaiac - canoe ; 
Perioada 01ianuarie – 31 decembrie 
2014 
 

113.000  144 
87,3% 

40.000 

27. CS Nautic 
Banat 
Timisoara 
 

Calendarul competitional 2014 a 
Clubului Sportiv CS Nautic Banat 
Timişoara din cadrul programului de 
utilitate publică ,, Promovarea 
sportului de performanţă ’’     
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiilor de juniori, 
tineret,seniori şi master kaiac-canoe ; 
Perioada proiectului 01.04.2014-
15.10.2014 
 
 
 

131.000 120,5 
73,1% 

20.000 
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28. CS 
Aquasport 
Timişoara 
 

,,Aquasport – Promovarea nataţiei 
timişorene’’  
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiei de copii  înot ; 
Durata proiectului : 01.01.2014- 
14.12.2014 
 

48.276 103 
73,6% 

10.000 

29. Asociaţia  
Clubul de 
Dans Sportiv 
Magnum 
VRD 
 

,, Sustinerea actiunilor si activitatilor 
din calendarul sportiv al Asociatiei 
Club de Dans Sportiv Magnum VRD’’ 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiei de dans 
sportiv; 
-organizarea la Timisoara, in luna 
octombrie 2014 a celui  mai mare 
Festival International de dans din tara, 
unde pe langa sectiunile tango 
Argentinian, street dance, dans 
contemporan vom avea doua 
competitii de anvergura ale orasului 
Timisoara - Concursul international de 
dans Timisoara Open Championship 
editia a 3-a si Concursul national de 
dans Cupa Baroque editia a 8-a. 
Durata proiectului : 01.01.2014- 
31.12.201 
 

80.000 115 
85,2% 

40.000 

30. Asociaţia  
Clubul de 
Dans Sportiv 
„Sportim 
Dance” 
 

,,Sustinerea activitatii de 
performanta’’ 
Pregătirea sportivilor de 
performanţă,sustinerea calendarului 
competiţional al secţiei de dans 
sportiv; 
Durata proiectului : 01.01.2014- 
31.12.2014 
 

142.530 113,5 
 
84,1% 

15.000 

31. Clubul 
Sportiv 
,,Logos 
GPG” 
Timisoara 

Turneul international de brigde  
,, Cupa Banatul ’’ 
Asigurarea conditiilor organizatorice 
si materiale de practicare a bridge-ului  
la nivel de performanta si amatori 
acestei discipline ca si practicanti 
liberi , fiind un turneu open , locul de 
desfasurare Casa Tineretului 
Timisoara ; 
Perioada proiectului : 11.05.2014-
25.05.2014 
 
 
 

7.000 91,5 
76,3% 

6.000 

 
 
 



 9

 
II. Programul ,,Sportul pentru toţi ’’ 

 
Nr. 
crt 

Structura 
sportivă/ 
organizaţia 
 

Proiectul Suma 
Solicitata 

Punctajul 
obţinut 
conform 
criteriilor 
specifice de 
evaluare 

Propunere 
pentru 
contribuţia 
financiară  
a  
Municipiul
ui 
Timisoara, 
pe anul 
2014 lei 

1. Asociaţia 
Club 
Sportiv 
Fotbal de 
Stradă 

,, Şi eu sunt Campion ’’ 
Campionatul European de Fotbal 
Social cu echipe invitate din 7 tari  
Scopul acestui proiect este de ai 
ajuta pe tinerii aflati pe strada si 
dependenţii de diferite vicii (alcol, 
aurolac ) 
Activitaţile principale : terapie 
prin fotbal (integrare în societate ) 
perioada : 30 mai – 01 iunie 2014 
 

25.000 82,5 
91,7% 

20.000 

2. Asociaţia 
Cycling 
Team 
Timişoara 
 

”Sustinerea calendarului sportiv pe 
anul 2014 a Cycling Team”  
Obiective: pregatirea ciclistilor 
amatori in doua cantonamente in 
Italia; participarea in competitii in 
tara si strainatate 
Perioada proiectului: 
aprilie – noiembrie 2014 

26.200 70 
82,4% 

20.000 

3. Actiuni 
sportive la 
,,Ziua 
Timisoarei 
editia 2014 

 50.000  39.650 

 
2. Asociaţii judeţene pe ramură de sport 

 
I. Programul "Promovarea sportului de performanţă" 

 
Nr. 
crt 

Structura 
sportivă/ 
organizaţia 
 

Proiectul Suma 
Solicitata 

Punctajul 
obţinut 
conform 
criteriilor 
specifice de 
evaluare 

Propunere 
pentru 
contribuţia 
financiară  a  
Municipiului 
Timisoara,  
pe anul 2014 
lei             

1. Asociatia 
Judeteana de 
Box Timis: 
 

"Susţinerea celor mai buni 
sportivi care practică boxul la 
cluburile din Timişoara" 
-organizarea si susţinerea  
competiţiilor internationale: 

54.000 86 
86% 

50.000 
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-"Cupa Timişoara"-selecţionata 
Timişoarei şi selecţionata 
Freiburg (Germania) 
- „Cupa Revolutiei" - editia a 
XXIII-a; 
- sustinerea continua a 
activitatilor de performanta la 
nivelul  juniorilor si seniorilor, 
pentru cei mai buni boxeri; 
Perioada proiectului : mai –
decembrie 2014 
 

2. Asociatia 
Judeţeană de 
Lupte Timiş 
 

,,Turneul International de lupte 
libere,,Cupa Timisoara ’’ 
Pregătirea sportivilorde 
performanţă,sustinerea 
calendarului competiţional al 
secţiei de lupte libere ; 
Durata proiectului : aprilie – 
septembrie 2014 
 

100.000 86,5 
86,5% 

50.000 

3. Asociaţia 
judeţeana de 
canotaj Timiş 
 

Cupa „Asociatia Judeteana de 
Canotaj Timis” 
cu ocazia implinirii a 150 ani de 
canotaj in Timisoara 
Perioada proiectului : 
17-18 .04.2014 

 

25.000 84 
73,1% 

15.000 

 
1. Bugetul total aprobat pe anul 2014 la cap. 67.02.05.01-Sport este 18.000.000 lei. 
2. Plati aferente restante pe anul 2013 : 1.599.350  lei 
3. Finantare alocata – cotizatii pe anul 2014, în asociaţii sportive în care Municipiul Timişoara   
    este membru: 14.200.000  lei 
4. Finanţare alocată pentru : 
    - Federaţia Română de Badminton – suma alocată în 2014 este de 75.000 lei 
    - Clubul Sportiv Şomo Kick Boxing - suma alocată în 2014 este de 30.000 lei 
5. Valoare disponibila pentru finantarea contributiilor financiare prin contracte de asociere: 
    1- (2+3+4) = 2.095.650 lei 
 
Avizează prezentul raport de evaluare  a proiectelor de sport propuse pentru finantare in anul 2014 
Comisia de evaluare numita prin HCLMT nr.9 /26.06.2012: 
 
Consilier local Simion Mosiu             ____________________________ 
 
 
Consilier local Ramona –Isabela Olteanu   ________________________ 
 
 
Consilier local: Radu –Daniel Toanca        ________________________ 
 
 
Consilier local: Vasile Teodor Vesa        _________________________ 
 
 
Consilier local : Elena Wolf                    __________________________ 
                                                    


