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Anexă 

Metodologia privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare 

 

Art. 1 

(1) Evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare constă în determinarea gradului 

de îndeplinire a obiectivelor instituționale: performanța, selecția, pregătirea și participarea la 

competiții interne și internaționale. 

(2) Evaluarea anuală include monitorizarea continuă a rezultatelor obținute de cluburile sportive 

universitare, identificarea necesităților de dezvoltare și a barierelor întimpinate în vederea 

obținerii performanței sportive. 

(3) Evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare se realizează în conformitate cu 

următoarele principii de bază: 

a) obiectivitate – Federația Sportului Școlar și Universitar în procesul de evaluare anuală a 

activității cluburilor sportive universitare apreciază, în mod imparțial, atât performanța, cât 

și deficiențele și nerealizările; 

b) cooperare și comunicare continuă – Federația Sportului Școlar și Universitar cooperează cu 

federațiile sportive naționale pentru identificarea/ confirmarea/ validarea rezultatelor 

obținute de sportivii legitimați la cluburile sportive universitare în competițiile oficiale 

naționale sau internaționale; 

c) realitate – datele raportate de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale și 

finanțării sunt reale și corecte. 

Art. 2 

(1) Rezultatele cuantificabile ale evaluării sunt exprimate prin punctaj. 

(2) Criteriile și subcriteriile de evaluare sunt: 

a) criteriul 1: Specificul secțiilor sportive active de seniori și nivelul campionatelor în care 

activează. Subcriteriile și punctajul aferent sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta 

metodologie; 

b) criteriul 2: Numărul de studenți și elevi legitimați. Subcriteriile și punctajul aferent sunt 

prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie; 

c) criteriul 3: Performanța clubului pe plan național. Subcriteriile și punctajul aferent sunt 

prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie; 

d) criteriul 4: Performanța clubului pe plan internațional. Subcriteriile și punctajul aferent 

sunt prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta metodologie. 

Art. 3 

(1) 95% din subvenția totală de la bugetul de stat se alocă cluburilor sportive universitare pe 

baza evaluării anuale. Suma totală alocată pe baza evaluării anuale, denumită în 

continuare total subvenție (TS) se distribuie după cum urmează: 

a) 25 % pe baza criteriului 1, denumită în continuare total subvenție alocată în baza criteriului 

1 (        ) 

b) 40 % pe baza criteriului 2, denumită în continuare total subvenție alocată în baza criteriului 

2 (        ) 

c) 20 % pe baza criteriului 3, denumită în continuare total subvenție alocată în baza criteriului 

3 (        ) 

d) 15 % pe baza criteriului 4, denumită în continuare total subvenție alocată în baza criteriului 

4 (        ) 

Art. 4 

Determinarea subvenției pentru fiecare club sportiv universitar (        unde i=1,2,3…n, 

n=numărul cluburilor evaluate. 

(1) Se determină punctajul pentru fiecare club sportiv universitar aferent fiecărui criteriu 

de evaluare: 

(a) punctaj pentru criteriul 1, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 1 obținut de 

clubul      (      
); 

(b) punctaj pentru criteriul 2, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 2 obținut de 
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clubul      (      
); 

(c) punctaj pentru criteriul 3, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 3 obținut de 

clubul      (      
); 

(d) punctaj pentru criteriul 4, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 4 obținut de 

clubul      (      
). 

(2) Se determină punctajul total pentru fiecare criteriu de evaluare, prin însumarea 

punctajelor obținute de fiecare club sportiv universitar (n este numărul cluburilor evaluate) 

(a) punctaj total pentru criteriul 1 obținut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total 

aferent criteriului 1 (PT1): 

PT1 = ∑       

   
    

(b) punctaj total pentru criteriul 2 obținut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total 

aferent criteriului 2 (PT2): 

PT2 = ∑       

   
    

 

(c) punctaj total pentru criteriul 3 obținut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total 

aferent criteriului 3 (PT3): 

PT3 = ∑       

   
    

(d) punctaj total pentru criteriul 4 obținut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total 

aferent criteriului 4 (PT4): 

PT4 = ∑       

   
    

(3) Se determină subvenția pentru fiecare club sportiv universitar pe baza ponderii punctajului 

obținut de clubul n în punctajul total aferent fiecărui criteriu de evaluare: 

(a) subvenție alocată în baza criteriului 1 pentru clubul sportiv        (            
): 

            
 = 

      

   
          

(b) subvenție alocată în baza criteriului 2 pentru clubul sportiv        (            
): 

            
 = 

      

   
          

(c) subvenție alocată în baza criteriului 3 pentru clubul sportiv        (            
): 

            
 = 

      

   
          

 

(d) subvenție alocată în baza criteriului 4 pentru clubul sportiv        (            
): 

            
 = 

      

   
          

 

(4) Subvenția de la bugetul de stat alocată cluburilor sportive universitare pe baza 

evaluării anuale, se verifică cu următoarele relații: 

         = ∑             

   
    

         = ∑             

   
    

         = ∑             

   
    

         = ∑             

   
    

TS =          +          +          +          
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ANEXA 1 la metodologie 

Criteriul 1: Specificul secțiilor sportive active de seniori și nivelul campionatelor în care 

activează 

Subcriterii 

Punctaj / 

secție 

Date 

raportate de 

cluburile 

sportive 

universitare 

Calcul 

punctaj 
Sport 

individual/ joc 

sportiv 

Nivelul 

sportului 

(olimpic/ 

neolimpic) 

Nivelul 

campionatelor 

în care 

activează 

(național/ 

internațional) 

Eșalonul 

campionatului 

național 

(primul eșalon 

valoric/ al 

doilea eșalon 

valoric) 

sport 

individual 
neolimpic național - 20 

Număr secții 

active de 

seniori 

Punctaj x Nr. 

secții active 

de seniori 

joc sportiv neolimpic național - 30 
Număr secții 

active de 

seniori 

Punctaj x Nr. 

secții active 

de seniori 

sport 

individual 
olimpic național - 50 

Număr secții 

active de 

seniori 

Punctaj x Nr. 

secții active 

de seniori 

joc sportiv olimpic național 

al doilea 

eșalon 

valoric 
200 

Număr secții 

active de 

seniori 

Punctaj x Nr. 

secții active 

de seniori 

joc sportiv olimpic național 

primul 

eșalon 

valoric 
400 

Număr secții 

active de 

seniori 

Punctaj x Nr. 

secții active 

de seniori 

 

 

ANEXA 2 la metodologie 

Criteriul 2: Numărul de studenți și elevi legitimități 

Subcriterii 

Punctaj / 

student sau 

elev legitimat 

Date 

raportate de 

cluburile 

sportive 

universitare 

Calcul 

punctaj 
Sport 

individual/ joc 

sportiv 

Nivelul 

sportului 

(olimpic/ 

neolimpic) 

Nivelul 

campionatelor 

în care 

activează 

(național/ 

internațional) 

Eșalonul 

campionatului 

național 

(primul eșalon 

valoric/ al 

doilea eșalon 

valoric) 

sport 

individual 
neolimpic național - 20 

Număr 

studenți și 

elevi 

legitimați 

Punctaj x Nr. 

studenți și 

elevi 

legitimați 

joc sportiv neolimpic național - 30 

Număr 

studenți și 

elevi 

legitimați 

Punctaj x Nr. 

studenți și 

elevi 

legitimați 

sport 

individual 
olimpic național - 50 

Număr 

studenți și 

elevi 

legitimați 

Punctaj x Nr. 

studenți și 

elevi 

legitimați 

joc sportiv olimpic național 

al doilea 

eșalon 

valoric 
200 

Număr 

studenți și 

elevi 

legitimați 

Punctaj x Nr. 

studenți și 

elevi 

legitimați 

joc sportiv olimpic național 

primul 

eșalon 

valoric 
400 

Număr 

studenți și 

elevi 

legitimați 

Punctaj x Nr. 

studenți și 

elevi 

legitimați 
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ANEXA 3 la metodologie 

Criteriul 3: Performanțele clubului pe plan național 

Subcriterii 

Punctaj 

/ fiecare 

loc 

ocupat 

Date 

raportate de 

cluburile 

sportive 

universitare 

Calcul 

punctaj 
Sport 

individual/ 

joc sportiv 

Nivelul 

sportului 

(olimpic/ 

neolimpic) 

Nivelul 

campionatelor 

în care 

activează 

(național/ 

internațional) 

Eșalonul 

campionatului 

național 

(primul eșalon 

valoric/ al 

doilea eșalon 

valoric) 

Competiții 

naționale 

(Campionatul 

Național / 

Cupa 

României) 

Loc 

ocupat în 

competiții 

naționale 

sport 

individual 
neolimpic național - 

Campionatul 

Național 
I 9 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
neolimpic național - 

Campionatul 

Național 
II 7 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
neolimpic național - 

Campionatul 

Național 
III 5 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
neolimpic național - 

Campionatul 

Național 
IV 3 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
neolimpic național - 

Campionatul 

Național 
V 2 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
neolimpic național - 

Campionatul 

Național 
VI 1 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv neolimpic național - 
Campionatul 

Național 
I 25 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv neolimpic național - 
Campionatul 

Național 
II 20 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv neolimpic național - 
Campionatul 

Național 
III 15 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv neolimpic național - 
Campionatul 

Național 
IV 13 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv neolimpic național - 
Campionatul 

Național 
V 11 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv neolimpic național - 
Campionatul 

Național 
VI 10 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv neolimpic național - 
Campionatul 

Național 
VII 9 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv neolimpic național - 
Campionatul 

Național 
VIII 8 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv neolimpic național - 
Campionatul 

Național 
IX 7 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv neolimpic național - 
Campionatul 

Național 
X 6 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
olimpic național - 

Campionatul 

Național 
I 27 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
olimpic național - 

Campionatul 

Național 
II 21 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
olimpic național - 

Campionatul 

Național 
III 15 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
olimpic național - Campionatul IV 9 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 
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Subcriterii 

Punctaj 

/ fiecare 

loc 

ocupat 

Date 

raportate de 

cluburile 

sportive 

universitare 

Calcul 

punctaj 
Sport 

individual/ 

joc sportiv 

Nivelul 

sportului 

(olimpic/ 

neolimpic) 

Nivelul 

campionatelor 

în care 

activează 

(național/ 

internațional) 

Eșalonul 

campionatului 

național 

(primul eșalon 

valoric/ al 

doilea eșalon 

valoric) 

Competiții 

naționale 

(Campionatul 

Național / 

Cupa 

României) 

Loc 

ocupat în 

competiții 

naționale 

Național ocupate 

sport 

individual 
olimpic național - 

Campionatul 

Național 
V 6 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
olimpic național - 

Campionatul 

Național 
VI 3 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
olimpic național - 

Cupa 

României 
I 18 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
olimpic național - 

Cupa 

României 
II 14 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
olimpic național - 

Cupa 

României 
III 10 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
olimpic național - 

Cupa 

României 
IV 6 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
olimpic național - 

Cupa 

României 
V 4 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

sport 

individual 
olimpic național - 

Cupa 

României 
VI 2 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național - 
Cupa 

României 
I 625 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național - 
Cupa 

României 
II 500 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național - 
Cupa 

României 
III 375 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național - 
Cupa 

României 
IV 325 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național - 
Cupa 

României 
V 275 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național - 
Cupa 

României 
VI 250 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național - 
Cupa 

României 
VII 225 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național - 
Cupa 

României 
VIII 200 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național - 
Cupa 

României 
IX 175 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național - 
Cupa 

României 
X 150 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
al doilea 

eșalon valoric 

Campionatul 

Național 
I 625 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
al doilea 

eșalon valoric 

Campionatul 

Național 
II 500 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 



 

Pagină 6 din 7 
 

Subcriterii 

Punctaj 

/ fiecare 

loc 

ocupat 

Date 

raportate de 

cluburile 

sportive 

universitare 

Calcul 

punctaj 
Sport 

individual/ 

joc sportiv 

Nivelul 

sportului 

(olimpic/ 

neolimpic) 

Nivelul 

campionatelor 

în care 

activează 

(național/ 

internațional) 

Eșalonul 

campionatului 

național 

(primul eșalon 

valoric/ al 

doilea eșalon 

valoric) 

Competiții 

naționale 

(Campionatul 

Național / 

Cupa 

României) 

Loc 

ocupat în 

competiții 

naționale 

joc sportiv olimpic național 
al doilea 

eșalon valoric 

Campionatul 

Național 
III 375 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
al doilea 

eșalon valoric 

Campionatul 

Național 
IV 325 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
al doilea 

eșalon valoric 

Campionatul 

Național 
V 275 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
al doilea 

eșalon valoric 

Campionatul 

Național 
VI 250 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
al doilea 

eșalon valoric 

Campionatul 

Național 
VII 225 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
al doilea 

eșalon valoric 

Campionatul 

Național 
VIII 200 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
al doilea 

eșalon valoric 

Campionatul 

Național 
IX 175 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
al doilea 

eșalon valoric 

Campionatul 

Național 
X 150 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
primul eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 
I 1.250 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
primul eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 
II 1.000 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
primul eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 
III 750 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
primul eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 
IV 650 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
primul eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 
V 550 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
primul eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 
VI 500 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
primul eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 
VII 450 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
primul eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 
VIII 400 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
primul eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 
IX 350 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

joc sportiv olimpic național 
primul eșalon 

valoric 

Campionatul 

Național 
X 300 

Număr de 

locuri ocupate 

Punctaj x 

Nr. locuri 

ocupate 

 

 

 

ANEXA 4 la metodologie 

Criteriul 4: Performanțele clubului pe plan internațional 
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Subcriterii Punctaj / student, elev 

sau tehnician 

selecționat în echipa 

națională 

Date raportate de 

cluburile sportive 

universitare 

Calcul punctaj Sport individual/ 

joc sportiv 

Nivelul sportului 

(olimpic/ neolimpic) 

sport 

individual 
neolimpic 5 

Număr de studenți și 

elevi selecționați în 

echipa națională 

Punctaj x Nr. studenți și 

elevi selecționați 

sport 

individual 
olimpic 15 

Număr de studenți și 

elevi selecționați în 

echipa națională 

Punctaj x Nr. studenți și 

elevi selecționați 

joc sportiv neolimpic 10 
Număr de studenți și 

elevi selecționați în 

echipa națională 

Punctaj x Nr. studenți și 

elevi selecționați 

joc sportiv olimpic 30 
Număr de studenți și 

elevi selecționați în 

echipa națională 

Punctaj x Nr. studenți și 

elevi selecționați 

sport 

individual 
neolimpic 1 

Număr de tehnicieni 

selecționați în echipa 

națională 

Punctaj x Nr. tehnicieni 

selecționați 

sport 

individual 
olimpic 3 

Număr de tehnicieni 

selecționați în echipa 

națională 

Punctaj x Nr. tehnicieni 

selecționați 

joc sportiv neolimpic 3 
Număr de tehnicieni 

selecționați în echipa 

națională 

Punctaj x Nr. tehnicieni 

selecționați 

joc sportiv olimpic 9 
Număr de tehnicieni 

selecționați în echipa 

națională 

Punctaj x Nr. tehnicieni 

selecționați 

 


