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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA 

 

Clubul Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’ este o structura sportiva de interes local 
cu personalitate juridica, de drept public, recent infiintată ca instituţie publica in subordinea 
Consiliului Local al Municipiului  Timisoara, prin Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara nr. 470/30.10.2015, in temeiul Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si 
Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, a HCLMT 
nr. 470/30.10.2015.  

Sport Club Municipal Timișoara este înregistrat în Registrul structurilor sportive al 
Ministerului Tineretului și a Sportului sub nr. TM/A1/00002/2016. 
 
Sport Club Municipal Timisoara’’are deplina autonomie in stabilirea si realizarea 
programelor proprii, in consens cu strategiile si politicile sportive ale autoritatilor locale, 
concepute pentru a raspunde comenzilor sociale, nevoilor comunitatii timisorene.  

In vederea realizarii obiectivelor propuse,’’Sport Club Municipal Timisoara’’ colaboreaza cu 
toate institutiile locale sau centrale de stat, de drept public sau privat, de asemenea pe linie de 
specialitate atât din punct de vedere metodologic cât si organizatoric, colaboreaza cu 
federatiile sportive nationale si straine, asociatiile judetene pe ramuri de sport, cu Ministerul 
Tineretului si Sportului, Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Timis, si cu Comitetul 
Olimpic si Sportiv Roman. 

Scopul ’’Sport Club Municipal Timisoara’’ îl constituie organizarea si administrarea de 
activitati sportive, cu consecinta directa de dezvoltare a sportului de performanta la nivelul 
municipiului Timisoara,selectia continua, pregatirea sportiva si participarea sportivilor proprii 
la competitii interne si internationale, precum si organizarea de competiţii şi evenimente 
sportive, in baza regulamentelor si statutelor federatiilor sportive nationale 

Clubul Sportiv Municipal Timișoara, are ca obiectiv prioritar dezvoltarea sportului de 
performanţă se regăseşte în anul 2017 în eşalonul fruntaş al grupărilor sportive care au 
reprezentat România în competiţiile internaţionale oficiale. Acest an a reprezentat pentru 
SCM  TIMIȘOARA o etapă importantă în realizarea obiectivelor din strategia proprie. În 
deplin acord cu preocupările conducerii mişcării sportive din România, activitatea sportivă la 
SCM  TIMIȘOARA a gravitat în jurul ideii consolidării preocupărilor pentru practicarea 
sportului de performanţă şi a obţinerii unor rezultate cât mai bune la competiţii internaţionale 
oficiale cu accent pe obtinerera locurilor de participare la campionatele europene.  

SCM TIMIȘOARA prezintă în structura funcțională o organigramă ce cuprinde 8 posturi, 
dintre care 4 de execuție și 4 posturi de conducere. Instituția este condusă de către un 
director, al cărui aparat propriu este în deplină dezvoltare și lărgire de personal. 
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OBIECTIVELE SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA  

1. Dezvoltarea continua a activitatii sportive prin: 

a) desfasurarea unei sustinute activitati de popularizare a sportului; initierea, desfasurarea si 
participarea la programe, actiuni cu mesaj sau caracter sportiv; 

b) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la 
reprezentarea şi sporirea prestigiului municipiului Timisoara si României pe plan 
internaţional; 

c) promovarea actiunilor/activitatilor cuprinse in sfera de activitate, mai ales in randul 
tinerilor pentru încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive în mod continuu, 
formarea deprinderilor necesare pentru a putea fi promovati si selectati pentru sportul de 
performanta, marind astfel baza de selectie a tinerelor talente pentru viitor. 

2. Dezvoltarea sportului de performanta prin: 

a) asigurarea functionarii in cele mai bune conditii a activitatii de performanta:initierea, 
desfasurarea si participarea la programe,actiuni,competitii interne si internationale; 

b) depistarea, selectionarea si pregatirea tinerilor cu insusiri psihice si aptitudini pentru 
obtinerea de inalte performante in sport, asigurarea participarii acestora la o viata sportiva 
organizata; 

c)perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de 
sport reprezentata ca sectie sportiva a clubului; 

d) promovarea baschetului, a handbalului, a rugbyului, a voleiului ca discipline sportive, si 
/sau a altor discipline , in cazul infiintarii de noi sectii sportive;  

d) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor; 

e) promovarea cu prioritate a ramurilor/ disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de 
tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, asigurarea conditiilor 
organizatorice si financiare pentru dezvoltarea jocurilor sportive, cu mare priza la populatie si 
care au impact pozitiv in comunitate, precum si celor care sunt cuprinse in programul 
jocurilor olimpice; 

f) asigurarea aplicarii ferme a regulilor de organizare si desfasurare a pregatirii sportive, 
constientizarea spiritului de responsabilitate si respectarea normelor vietii sportive la toti 
sportivii de performanta; 

g)luarea de masuri pentru prezentarea in cele mai bune conditii la competitii a echipelor sau 
sportivilor din sectiile clubului;   

h) respectarea prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor si a ligilor 
profesioniste nationale si internationale; 

i) cultivarea spiritului de competitie si fair-play al tinerilor practicanti ai sportului de 
performanta, al suporterilor si nu numai, precum si a respectului pentru valorile perene ale 
sportului romanesc; 
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j) promovarea combaterii dopajului, discriminarii si violentei la modul general in 
conformitate cu Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia 
competitiilor si, in mod special, la evenimentele si competitiile organizate sub tutela Sport 
Club Municipal Timisoara;  

k) asigurarea realizarii veniturilor clubului si utilizarea rationala a acestora, in conformitate 
cu scopul clubului si cu respectarea prevederilor legale; 

l) initierea unor activitati pentru atragerea unor potentiali sponsori, agenti economici persoane 
juridice, persoane fizice, din tara si strainatate; 

m) promovarea si organizarea de schimburi sportive, cu caracter documentar- stiintific, intre 
structuri similare, institutii neguvernamentale,asociatii profesionale, intersectand sfera sa de 
activitate;  

n) sprijinirea activitatilor de studii si cercetari referitoare la activitatea sportiva; 

o) acordarea de burse, premii si prime, organizarea de cursuri de specialitate in tara si 
strainatate; 

p) producerea, editarea si difuzarea de carti si reviste, materiale audio-video si alte asemenea 
activitati legate de activitatea sportiva; 

3. Preocuparea pentru intretinerea, folosirea si dezvoltarea bazei materiale a activitatii 
sportive: 

a) intretinerea si amenajarea permanenta a bazelor sportive aflate in patrimoniul/administrate 
de Sport Club Municipal Timisoara;  

b) intretinerea si utilizarea in mod rational a materialelor si echipamentelor sportive;  

Sport Club Municipal Timisoara poate desfasura si alte activitati in vederea realizarii 
scopului si a obiectului de activitate, in conditiile legii; 

Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor: 

În anul 2017, au fost afiliate clubului SCM TIMIȘOARA, echipa de handbal feminin și sectia 
de motociclism viteza. In cadrul clubului se află în pregătire sportivă un număr de 168 
sportivi, dintre care 168 sportivi legitimaţi, la care se adauga peste 350 de copii si juniori de 
la cele 4 sectii sportive. 

Analiza datelor privind numărul medaliilor obţinute de sportivi in competitii evidenţiază 
rezultatele deosebite obtinute in anul 2017. La competitile internationale oficiale se 
evidentiaza plusuri semnificative fata de anul trecut.  

Aceste rezultate internationale exprimă potenţialul sportiv de valoare al SCM  Timișoara.  

Baza materiala a Clubul Sportiv ”Sport Club Municipal Timișoara” este administrata ca si 
bun aflat în patrimonial public. Baza materială este constituită din sediul administrativ 
compus din birouri si dintr-un spaţiu destinat activităţii metodice, respective Sala Polivalentă 
Constantin Jude. 

Clubul sportiv administreaza bazele sportive aflate în patrimoniul Municipiului Timisoara, 
primite spre administrare sau folosinta gratuita. Bazele si instalatiile sportive primite spre 
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administrare sau folosinta gratuita sunt considerate partrimoniu sportiv şi nu îsi pot schimba 
destinaţia sportivă fară aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului , conform Legii nr. 
69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, si a 
consiliului local. 

În anul 2017 s-a desfăşurat inventarierea bunurilor din domeniul public, aflate în patrimoniul 
SCM  Timișoara. Întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea bazelor sportive, a constituit un 
obiectiv important în strategia clubului pe 2018. 

Modalităţi de realizare şi eficienţă a activităţii de selecţie 

 Activitatea de selectie este un proces continuu, se adreseaza tuturor categoriilor de pregatire 
si reprezinta cheia succesului in sportul de performanta. 

 În anul 2017, SCM TIMIȘOARA a pus un accent special pe organizarea şi realizarea unor 
acţiuni de selecţie eficiente, în vederea reţinerii şi legitimării unui număr corespunzător de 
copii cu disponibilitati de pregătire.  

 Metodologia organizării şi desfăşurării acţiunilor de selectie, a vizat în principal stabilirea 
obiectivelor pe perioade de vârstă, durată de pregatire şi modalităţi de popularizare şi 
realizare. 

  S-au folosit urmatoarele modalităţi de abordare:  

- Fondarea unor academii sportive, ca  și centre pivot de iniţiere în şcoli unde antrenorii 
desfăşoară programul la orele de educaţie fizică. Acest tip de selecţie a reprezentat ponderea 
acţiunilor desfăşurate la nivelul clubului.  

- Apeluri în mass-media locală pentru toate secţiile.  

- Distribuirea de fluturasi de selectie pentru toate secţiile.  

- Preluarea copiilor talentaţi de la: LPS BANATUL, UVT, UPT, CSU POLI TIMISOARA, 
ACAD BASCHET, alte scoli si institutii din Timisoara. 

- o parte datorită familiilor care nu conştientizează efectele benefice ale mişcării asupra 
copiilor proprii, dar şi sărăciei mijloacelor folosite şi a lipsei de atractivitate a lecţiilor de 
pregătire organizate de antrenorii implicati. Conţinutul lecţiei de antrenament forţează 
nejustificat specializarea timpurie, fapt ce generează multe abandonuri. De asemenea, nu se 
fructifică valenţele emoţionale generate de promovarea copiilor selectionati in grupele de 
incepatori. Unii antrenori nu cunosc mentalitatea şi comportamentul copilului la aceste 
vârste, folosindu-se pârghii insuficiente de motivare şi atragerea lor 

Se cultivă insuficient relaţia cu profesorii de educaţie fizică din şcoliile apropiate bazelor 
sportive ale cluburilor. Se foloseşte insuficient rolul activ al familiei în cultivarea imaginii 
disciplinelor sportive practicate. 

Colaborarea cu unităţiile sportive scolare (modalităţi, eficienţă, propuneri de optimizare)  

Sportul şcolar reprezintă baza sportului de performanta. Beneficiarul principal al structurilor 
sportive scolare trebuie sa fie practicantii si bineinteles secţiile de seniori si comunitatea.  

În acest sens SCM TIMIȘOARA a dezvoltat şi cultivat posibilitatile de colaborare, sprijinind 
activitatea sportivă şcolară şi universitara (în limitele prevăzute de reglementările în vigoare).  
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PROPUNERI DE OPTIMIZARE:  

 Proiectarea activitatii la LPS si CSS sa se faca in functie de traditia dar mai ales de 
existenta si valoarea sectiilor cluburilor de seniori din localitate.  

 Conjugarea eforturilor structurilor sportive pentru atragerea si mai ales motivarea 
tehnicienilor valorosi,  

 Parteneriat cu LPS Timișoara în vederea preluării la SCM TIMIȘOARA a sportivilor 
valoroşi, absolvenţi de liceu. 

 Colaborarea cu LPS Timișoara în vederea stimulării sportivilor care frecventează cursurile 
în ideea accesului zilnic la două antrenamente.  

 Înfiinţarea unor clase cu program special sportiv pentru elevi de clasa I, care să practice 
gimnastica, tenisul de masă şi înotul  

 Colaborarea cu Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiș 

 În anul 2017 Directia Judeţeană pentru Sport si Tineret Timiș, s-a regăsit intr-o multitudine 
de forme de colaborare şi parteneriate cu SCM TIMIȘOARA. S-au desfăşurat acţiuni de 
îndrumare, control si sprijin.  

Cu aceste ocazii s-au rezolvat unele din solicitările clubului privind:  

 Organizarea unor actiuni comune:  

Colaborarea cu organele administraţiei publice locale, instituţii publice şi agenţi economici  

 Colaborarea cu Primăria Municipiului Timișoara  

În anul 2017 a existat o foarte bună colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara care a 
continuat să fie un partener în rezolvarea unor probleme în condiţiile legii. Cu ocazia 
organizării actiunilor sportive, municipalitatea a sustinut cheltuielile necesare desfășurării 
activității sportive. 

O altă acţiune extrem de reuşită în care Primăria Municipiului Timișoara şi-a adus o 
contribuţie majoră, a reprezentat-o organizarea în premieră la Timișoara a Cupei Romaniei la 
Rugby in luna mai a anului 2016. 

Rezultatele bune, obtinute de SCM TIMIȘOARA în 2017, sunt expresia unei politici 
cuprinzătoare pe care CA si alti factori decidenti au rezolvat-o pentru structurile sportive 
subordonate.  

Sportul de mare performanţă reprezintă un domeniu de activitate costisitor şi dezvoltarea lui 
necesită multă cunoaştere şi oportunităţi. Asigurarea bugetului printr-o subvenţionare 
corespunzătoare este o necesitate pentru realizarea programelor stabilite. Relaţii deosebite s-
au stabilit cu Federaţia Română de Handbal, Federaţia Română de Rugby, Federaţia Română 
de Baschet, Federaţia Română Sportul pentru toți., care au văzut în comunitatea locală 
timișoreană un centru prielnic dezvoltării disciplinelor sportive coordonate.  

Definitivarea Regulamentului de organizare si functionare, urmat de Regulamentul intern, 
reprezinta un progres care va permite fazarea si reglarea mecanismelor organizationale;  
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 Parteneriatele şi programele comune, cu universităţile timișorene: Universitatea de Vest  – 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport si Universitatea Politehnica.  

 Sprijinul sponsorilor în special cel realizat cu PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI TIMIȘOARA. 

Alți sponsori: MVT, BCR, Alcatel Romania, IULIUS MALL, PORSCHE TIMIȘOARA, 
RETIM, KISS FM, TIMIȘOREANA, HOTEL BOAVISTA, COTTON TEX, DRIBLING, 
PRINTECH, REHA CLINIC, NO NAME, SENNEVILLE, PAGE UP, TIMIȘOARA CITY 
GUIDE, CASA DE LA ROSA, Continental, Smartfit, Gauss, Agasi, DossetImpex, etc., au 
contribuit cu sume importante de bani la buna desfasuarare a activitatii sportive pentru anul 
2017. 

 Mass-media locală a mijlocit comunicarea mesajelor SCM TIMIȘOARAcatre simpatizanţi, 
favorizând informarea realistă în legatură cu valoarea sportivilor. Se apreciaza sprijinul  ale 
ziarele locale,  a televiziunilor locale şi ale posturile de radio locale le-au acordat organizaţiei 
noastre.  

 O acţiune importantă pentru promovarea activităţii secţiilor afiliate ale SCM TIMIȘOARA 
o reprezintă existenta în anul 2017 a web site – ului www.scmtimisoara.ro În concluzie, 
datorită modului în care resursele materiale, umane, financiare şi informaţionale au fost 
sesizate, administrate şi gestionate anul 2017 menţine Clubul Sportiv Municipal Timișoara în 
rândul structurilor sportive cu potenţial de reprezentare în cursa olimpică. Anul 2017 
constituie un an de referinţă în viaţa Clubului Sportiv Municipal Timișoara datorită 
performanţelor obţinute la cel mai înalt nivel de reprezentare. 

SCM TIMIȘOARA s-a aflat și în anul 2017 printre cele mai valoroase cluburi ale județului. 
Mai mult, rezultatele obținute de sportivii și echipele noastre au poziționat clubul pe o poziție 
onorantă și la nivel național. 

SCM TIMIȘOARA are  în organigramă 21 secții, doar 5 dintre acestea având activitate atât 
la nivel național cât și internațional. 

Sport Club Municipal Timisoara are în structura sa următoarele sectii sportive:  

a) baschet,  
b) handbal,  
c) rugby, 
d) sportul pentru toti;  
e) volei. 
f)fotbal; 
g)atletism; 
h)canotaj; 
i)caiac-canoe; 
j)judo; 
k)tenis de masă; 
l)tenis de camp; 
m)karate; 
o)motociclism viteză; 
p)badminton; 
q)box; 
r)gimnastică; 
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s)gimnastică ritmică; 
t)haltere; 
u)lupte 
v)natație și pentathlon modern. 
 
SECŢII SPORTIVE cu activitate curentă: 

BASCHET: SCM BC TIMIȘOARA și SCM BC TIMIȘOARA 2 
Baschet MASCULIN (seniori, juniori)  
Baschet FEMININ: SCM TIMIȘOARA 
 
HANDBAL: SCM POLI TIMIȘOARA 
Handbal MASCULIN (seniori) 
Handbal FEMININ 
 
RUGBY: SCM SARANCES TIMIȘOARA  
Rugby MASCULIN  
U21(seniori, juniori) 
U18. juniori 
 
MOTOCICLISM VITEZA. 
I.       SECŢIA BASCHET 
1.     BASCHET SENIORI ȘI JUNIORI MASCULIN 

Baschet Seniori – Liga Nationala  Sezon Competitional 2017/2018- tur 

Echipele de baschet ale SCM TIMIȘOARA au participat  in anul 2017 la competițiile 
organizate de  catre Federația Română de Baschet (campionate naționale și Cupa României). 

LOTUL ŞI STAFF-UL ECHIPEI DE BASCHET MASCULIN SENIORI, SEZONUL 
2017/2018 LIGA NAȚIONALĂ 

Nr.crt. Nume Prenume Naţionalitate   

1 Bota BUJOR-CRISTIAN Român  

2 Mocriţchi Cristian Român SPORTIV 

3 Ursan Mihai Român SPORTIV 

4 Milencovici Zoran Român SPORTIV 

5 Andrieş Alin Român SPORTIV 

6 Popa-Calotă Octavian Român SPORTIV 

7 Drăguşin Ionuţ Român SPORTIV 

8 Diaz Adrian American SPORTIV 

9 PAUN VICTOR GEORGIAN Român Sportiv 

10 
GHEORGHE  
 

TUDOR Român Sportiv 
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11 VERMESAN  ADRIAN Român Director tehnic 

12 Jeremic Mladen Sârb SPORTIV 

13 Komatina Milos Sârb SPORTIV 

14 Costescu Tudor Român 
ANTRENOR 
PRINCIPAL 

15 Markovic Nenad Sârb 
ANTRENOR 
SECUND 

17 Puta Tiberiu Român 
PREPARATOR 
FIZIC 

18 Bota Cristian Român 
DIRECTOR 
TEHNIC 

19 Hosin Samer Român MEDIC 

20 Maier Ovidiu Român MASEUR 

21 Ştiopu Karina Român 
MANAGER 
SPORTIV 

22 TOROMAN  RADENKO Sîrb Sportiv 

23 TOHATAN  DAN LUCAS Român Sportiv 

24 PETRU  CZMOR Român 
Antrenor 
secund 

  

REZULTATELE OBŢINUTE ÎN SEZONUL 2017/2018 –tur 

La nivel de secție BASCHET SCM TIMIȘOARA 
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* CR-Cupa Romaniei, PO-Play-Off 

*QF, SF, FM, F – Sferturi de finala, Semifinala, Finala Mica, Finala 

 

CLASAMENT FINAL SEZONUL 2016/2017 

La nivel de secție BASCHET SCM TIMIȘOARA 

 

2.     BASCHET FEMININ: 

Sport Club Municipal Timisoara a infiintat in luna august a anului 2016, echipa feminine 
SCM TIMISOARA, pe care a inscris-o in Liga I, unde in present ocupa locul al treilea din 
grupa. Majoritatea sportivelor de la aceasta sectie provin de la CSS BEGA avand o dubla 
legitimare si reprezentand cele mai talentate junioare de baschet din Timisoara. 

LOTUL ŞI STAFF-UL ECHIPEI DE BASCHET: 

COMPONENTA ECHIPA LNBF 2017/2018 

Nr. 
Crt. 

Nume Prenume 

1 CONWRIGHT MAEGAN 
2 LLOYD D LESHA ARLENE 
3 KIRIIENKO  ANNA 
4 BURDGESS LEEZA 
5 YOUNG  HANNAH 
6 STOIEDIN ADINA 
7 ARDELEAN DORIA 
8 FILIP ROMINA 
9 POP ADINA 

10 BADI  CRISTINA 
11 LUPU DIANA 
12 IVĂȘCHESCU ANA 
13 BOTA CRISTIANA 
14 BORIGA MONIKA 
15 PANE  ROXANA 
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II Antrenori 
Nr. 
Crt. 

Nume Prenume 

1 COLDEA MIHAI-antr principal 
2 ONDREIKOVICS TIBI-director sportiv 

III Insotitori 
Nr. 
Crt. 

Nume Prenume 

1 TRIȚOIU ILIE-presedinte 
2 DUȚU SABRINA-team-manager 
3 PREJBAN SILVIA-antr secund 
4 GOANȚA ANDREEA-kinetoterapeut 
5 HOSIN SAMER-doctor 

 

CLASAMENT TUR 2017/2018 

Sezon Regulat F1 

Nr Echipa W/L Puncte                                                           
1. ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe  10/0 20 

                                                          
2. CS Municipal Satu Mare 8/3 19 

                                                          
3. CSBT Alexandria  7/3 17 

                                                          
4. CS Universitatea Alba Iulia  6/5 17 

                                                          
5. CS SCM Timisoara  4/7 15 

                                                          
6. FCC ICIM CSB Arad 4/7 15 

                                                          
7. Universitatea Cluj-Napoca 3/8 14 

                                                          
8. CSTBv Olimpia Brasov  4/5 13 

                                                          
9. UPM BC Sirius Tg Mures  1/9 11 

                                                          
10. CS Phoenix Galati 0/0 0 

                                                          
 

CLASAMANET LIGA 1-FAZA DE CALIFICARE 

Grupa 2 

Nr Echipa W/L Puncte                                                           
1. CS Universitatea 2 Cluj  11/1 23 

                                                          
2. CSU LPS Alba Iulia  10/2 22 

                                                          
3. CS SCM Timisoara 8/4 20 

                                                          
4. Universitatea CSM Oradea  6/6 18 

                                                          
5. ACS BC Sirius 2 Tg Mures 3/9 14 

                                                          
6. Univ. Goldis ICIM 2 Arad  3/9 14 

                                                          
7. CS Municipal 2 Satu Mare  1/11 13 

                                                          
CLASAMENT LIGA 1-FAZA SEMIFINALA 
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Grupa I - A 

Nr Echipa W/L Puncte                                                           
1. CS Rapid Bucuresti 10/2 22 

                                                          
2. CSU LPS Alba Iulia  9/3 21 

                                                          
3. CS SCM Timisoara 8/4 20 

                                                          
4. CS Agronomia Bucuresti  8/4 20 

                                                          
5. ACS KSE Tg. Secuiesc 3/9 15 

                                                          
6. Universitatea CSM Oradea  2/10 14 

                                                          
7. CSM CSS Ploiesti 2/10 13 

                                                          
 

CLASAMENT LIGA 1-FAZA FINALA 

Turneu de Promovare 

Nr Echipa W/L Puncte 
                                                          

1. CS SCM Timisoara 2/1 5 
                                                          

2. CS Rapid Bucuresti 2/1 5 
                                                          

3. CS Agronomia Bucuresti  1/2 4 
                                                          

4. CSU LPS Alba Iulia 1/2 4 
                                                          

Odată cu înființarea și afilierea la SCM TIMISOARA a echipei de baschet feminine, primul 
motiv de bucurie pentru echipa feminină de baschet a Timișoarei, nu a intarziat sa apară, sens 
in care nou înființata SCM a câștigat prima partidă oficială din istoria sa, disputată la Arad. 
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II. SECȚIA DE HANDBAL: 

1. HANDBAL MASCULIN SENIORI 

Poli Scm Timișoara a reusit a doua performanta din istoria de 80 de ani a clubului local 
de handbal, fondat in 1947, obtinând un numar de 5 victorii consecutive in cupele EHF 
dar si cel mai bun coeficient din Romania. 

 

Pe plan international, sportivi precum Cristian Fenici (capitanul echipei), Demis Grigoraș, 
Leonard Stefan dar și o parte din juniorii Denis Neamțu, Wilhelm Wokan, Vilceanu Razvan 
si Furak Robert, s-au remarcat aducând o serie de beneficii clubului sportiv cat si comunitatii 
locale. 

În luna iulie a anului 2016, s-a finalizat la Federația Română de Handbal, protocolul de 
preluare a locului in Liga Zimbrilor (Liga Nationala) cat și in cupele EHF, noua echipa Poli 
SCM Timișoara. 

Cu privire la datorile jucătorilor către fostul club sportive, au fost achitate din mediul privat. 

In cadrul acestei secții sportive, există următoarele colaborări, după cum urmează: 

- Universitatea Politehnica Timisoara, cu o colaborare de 2 ani. 
- CSU Poli, colaborare ce privește echipa a 2-a a clubului Poli SCM Timisoara, 

sportivii fiind dublu legitimati. 
- Academia de Handbal. 
- Liceul Sportiv Banatul. 
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Unul dintre obiectivele pentru anul 2017, pe care clubul sportiv SCM Timișoara l-a vizat 
pentru secția de handbal, este infiintarea echipei de Liga a 2 ca și pepinieră direct a SCM 
TIMISOARA cat si infiintarea echipei de handbal feminin. 

 

LOTUL ŞI STAFF-UL ECHIPEI LIGA NATIONALA ”LIGA ZIMBRILOR„  

Nr.crt.    Nume și prenume 

1 ADAM SAVIC 

2 ANDREI-FLORIN SANTEIU 

3 ATILLA-IOAN HORVATH 
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4 CATALIN ADRIAN MIU 

5 CIMPAN FLAVIUS ALWIN 

6 CRISTIAN-STELIAN FENICI 

7 DINU LUMINITA 

8 FILIP MARJANOVIC 

9 HRIMIC DIDI 

10 JURCUT VIOREL 

11 LEONARD STEFAN 

12 MARKO LASICA 

13 MIHAI-ANDREI PAIUS 

14 NEAMTU DENIS 

15 PERO MILOSEVIC 

16 RUSU MIHAI 

17 SANIA ALIN FLORIN 

18 SZABO MIHAI ALEXANDRU 

19 URUIANU IONUT-DUMITRU 

20 VALENTIN-DANIEL COCREAN 

21 VILCEANU RAZVAN PETRISOR 

22 VUIN ALEXANDRU 

23 VUK MILOSEVIC 

24 ZLATKO DASKALOSKI 

25 DAN DUMITRU 

 

REZULTATELE OBŢINUTE ÎN SEZONUL 2017/2018 –tur 

Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts 
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Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts 

1 CSA Steaua 
Bucuresti 

15 11 1 3 406 364 42 6 1 5 0 19 15 34 

2 SCM 
Politehnica 
Timisoara 

15 10 2 3 409 347 62 7 0 3 2 21 11 32 

3 HC Odorhei 15 10 2 3 427 372 55 6 2 4 0 20 12 32 

4 AHC Potaissa 
Turda 

15 10 0 5 430 391 39 6 0 4 0 18 12 30 

5 AHC 
Dobrogea Sud 

15 9 3 3 388 359 29 4 2 5 1 14 16 30 

6 CSM 
Bucuresti 

15 9 1 5 420 390 30 5 0 4 1 15 13 28 

7 Dinamo 
Bucuresti 

15 9 0 6 440 411 29 5 0 4 0 15 12 27 

8 AHC Dunarea 
Calarasi 

15 8 1 6 388 395 -7 7 0 1 1 21 4 25 

9 CS Minaur 
Baia Mare 

15 6 0 9 374 393 -19 5 0 1 0 15 3 18 

10 CSM Focsani 
2007 

15 4 1 10 355 388 -33 3 0 1 1 9 4 13 

11 CSU Suceava 15 4 1 10 395 430 -35 3 1 1 0 10 3 13 

12 HC Vaslui 15 4 0 11 378 442 -64 4 0 0 0 12 0 12 
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Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts 

13 CSM Fagaras 15 3 1 11 375 424 -49 2 0 1 1 6 4 10 

14 CS Politehnica 
Iasi 

15 1 1 13 401 480 -79 1 1 0 0 4 0 4 

 

2. HANDBAL FEMININ: 

Echipa nou-înfințata, de handbal feminin de la SCM Timișoara. Din lotul pe care contează 
Lucian Ghiulai sunt semnate 12 jucătoare, iar alte două se pregătesc cu echipa. 

Din lot fac parte primele patru transferuri anunțate anterior: interul dreapta din Muntenegru 
Jelena Markovic, jucătoare de 27 de ani trecută pe la Buducnost Podgorica, Gyori Eto, 
Croația, Germania, Franța și Belarus, coordonatoarea de 31 de ani Ioana Rădoi, trecută pe la 
HCM Baia Mare, CS Marta și Selmont, coordonatoarea de 26 de ani Sabine Klimek, care a 
jucat la LPS Banatul, HCM Știința Baia Mare, Mureșul Tg Mureș și HC Zalău, precum și 
extrema stângă de 26 de ani Loredana Sas, trecută pe la Universitatea Timișoara și Corona 
Brașov. 

Ca noutăți au apărut: Bianca Curmenț, portar format de CNE Râmnicu-Vâlcea, care a mai 
jucat la Măgura Cisnădie, extrema dreaptă Gabriela Moldoveanu de la HM Buzău, multiplă 
medaliată la junioare, pivotul Brighite Szabo, formată la CNOE Brașov și trecută pe la HC 
Activ Plopeni, Diana Predoi, extremă stângă formată la CNOE Râmnicu-Vâlcea și trecută pe 
la Dinamo București, Cristina Predoi, inter stânga ce a făcut junioratul la Târgu-Jiu, trecută și 
ea pe la Dinamo București, pivotul Alexandra Munteanu, junioară la CSȘ Hunedoara, trecută 
pe la CNOE Brașov, pivotul Medana Stăncescu, formată la LPS Banatul și trecută pe la 
CNOT Brașov, și Daira Ghiocel, inter dreapta produs al LPS Banatul, care a jucat la două 
echipe de liga a doua spaniolă. 

De asemenea, se mai pregătesc cu echipa Diana Manole, inter dreapta de al Târgu Mureș, și 
Bianca Avram, portar de la CSM București. Antrenorul principal Lucian Ghiulai e ajutat de 
secundul Claudia Iancu și kinetoterapeutul Andra Butulia. Echipa are ca obiectiv promovarea 
în Liga Națională din primul an. 
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LOTUL ŞI STAFF-UL ECHIPEI LIGA NATIONALA ”LIGA FLORILOR” 

Nr.crt.  Nume și prenume sportiv 

1 AVRAM BIANCA-ELENA 

2 BUTULIA ANDRA-BIANCA 

3 CURMET BIANCA-TOMINA 

4 FILIP MARIANA 

5 GHIOCEL DAIRA-NICOLETA 

6 GHIULAI LUCIAN-NELU 
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7 IANCU MARIA-CLAUDIA 

8 KLIMEK SABINE-KARINA 

9 MANDA MANUELA 

10 MANOLE ANCA-DIANA 

11 MOLDOVEANU GABRIELA 

12 MUNTEAN ALEXANDRA 

13 ONICAS ANCA-ELENA 

14 PREDOI DIANA-LILIANA 

15 PREDOI GEORGIANA-CRISTINA 

16 RADOI ANUTA-IOANA 

17 SAS LOREDANA-MARIANA 

18 BOBU MARIA 

19 SZABO BRIGITE-MARIA 

 

REZULTATELE HANDBAL FEMININ OBŢINUTE ÎN SEZONUL 2017/2018 –tur 

Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts 

1 CS 
Minaur 
Baia Mare 

13 13 0 0 402 232 170 7 0 6 0 21 18 39 

2 SCM 
Timisoara 

13 11 0 2 414 308 106 6 0 5 0 18 15 33 

3 ASC 
Corona 
2010 
Brasov 

13 9 1 3 381 324 57 6 0 3 1 18 10 28 

4 CS Dacia 
Mioveni 

13 8 0 5 327 287 40 4 0 4 0 12 12 24 
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Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts 

2012 

5 CSU 
Oradea 

13 7 2 4 342 359 -17 5 0 2 2 15 8 23 

6 CSU 
Resita 

13 7 0 6 348 318 30 4 0 3 0 12 9 21 

7 FC Arges 13 6 1 6 404 397 7 2 1 4 0 7 12 19 

8 National 
Rm 
Valcea 

13 6 0 7 352 334 18 3 0 3 0 9 9 18 

9 CSU de 
Vest 
Timisoara 

13 6 0 7 360 395 -35 4 0 2 0 12 6 18 

10 ACS 
Olimpic 
Tg. Mures 

13 5 1 7 381 386 -5 3 1 2 0 10 6 16 

11 ACS 
Crisul 
Chisineu-
Cris 

13 5 1 7 367 398 -31 3 1 2 0 10 6 16 

12 SC 
Muresul 
Tg Mures 

13 4 0 9 315 345 -30 3 0 1 0 9 3 9* 

13 KSE Tg. 
Secuiesc 

13 1 0 12 295 480 -185 1 0 0 0 3 0 3 

14 ACS 
Odorheiu 

13 0 0 13 152 277 -125 0 0 0 0 0 0 -5* 
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Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts 

Secuiesc 

 

 

III. SECȚIA DE RUGBY 

Timisoara este orașul în care rugby-ul a renăscut ca fenomen sportiv și social deoptrivă. 
Timisoara Saracens RCM UVT reprezintă rezultatul muncii  și pasiunii a generații 
întregi de sportivi, antrenori și suporteri, iar astăzi ne mândrim cu cei care ne-au lăsat 
moştenire o istorie a rugbyului, un palmares bogat şi valori în care să credem.  

ISTORIA RUGBY-ULUI TIMISOREAN 

În luna octombrie 1949, CSUT a susținut primul meci de rugby la Sighișoara cu echipa 
Locomotiva din localitate, pe care l-a câștigat cu 34-0, formația timișoreană având 
următoarea componenţă: Liteanu, Antonescu, Popa, Nistor, Haller, Onciul, Zomborian, 
Georgescu (jucător-antrenor), Dăncescu, Gurti, Kalincov, Barla, Baruch, Balios, Melinte. 
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În luna mai a anului 2016, echipa SARANCES SCM TIMIȘOARA a câștigat cupa Romaniei, 
finalizând sezonul 2016 pe primul loc. 

C.S. S.C.M. Timișoara Saracens 
Listă nominală jucători 

Nr. crt Nume și prenume Post 

1 APOUA Christopher Pilier 

2 ANESI Sosene Raymond Aripă 

3 BADIU Ionel Pilier 

4 CĂPĂȚÎNĂ Marian Eugen Taloneur 

5 CONACHE Gabriel Fundaș 

6 DOGE Mesake Losilosi Pilier 

7 DOYLE James Taloneur 

8 DRENCEANU Marian Linia II 

9 FERCU Cătălin Fundaș 

10 HALALILO Sione Laupe Ekita Pilier 

11 HELU WILLIAM Fetu’Ufuka Ukamaki  
Aorere 

Centru 

12 HUNT Stefano Clement Mijlocaș la deschidere 

13 IANUȘ Daniel Gabriel Flanker 

14 IFTIMICIUC Marius  Linia II 

15 IŞTOC Marius Alexandru Centru 

16 LAZĂR Dorin Linia II 

17 LEMNARU Mădălin Vlad Aripă 

18 LEIATAUA John Centru 

19 LUITERS Kevin Mijlocaș la grămadă 
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20 MANUMUA Tevita  Centru 

21 MARIȘ Samuel Pilier 

22 MILITARU Gigi Pilier 

23 MOALA Viliami Tu’akalau Aripă 

24 MORRISON Randall Anthony Flanker 

25 MUREȘAN Ionuț Lucian  Linia II 

26 NECULAU Vlad Ionel Flanker 

27 POPA Florin Vlăduţ Centru 

28 POPÂRLAN Valentin Linia II 

29 PRETORIUS Mathias Lotter Mijlocaș la grămadă 

30 PUNGEA Horațiu-Eugen Pilier 

31 RADOI Andrei Taloneur 

32 ROSE Jody Gavin Mijlocaș la deschidere 

33 RUS Vasile Sorin Flanker 

34 RUPANU Gabriel-Vasile Mijlocaș la grămadă 

35 SABĂU Marian Viorel Taloneur 

36 SAMOA Luke Alec Giovanni Mijlocaș la deschidere 

37 SEFANAIA Brian Jonathan Centru 

38 SENILOLI Ratu Henry Wainiu  Mijlocaș la grămadă 

39 SHENNAN Stephen Ross Aripă 

40 SIMIONESCU Marius-Mihai Fundaș 

41 STEWART Michael Tua Nr. 8 

42 TANGIMANA Fonovai Centru 

43 TAUPAKI Sione Manu Pilier 

44 TĂTĂRUȘ George Ionut Flanker 

45 UMAGA Jack Siaki Centru 

46 ZAHARIA Daniel-Vlăduț Aripă 

47 ZĂRNEA Ionuț-Cătălin Pilier 

 

Cantonamente efectuate în sezonul 2017/2018. 

Echipa de rugby C.S S.C.M. Timișoara Saracens a avut în cadrul sezonului 2017-2018 un 
singur cantonament  în orașul Buziaș, jud. Timiș, pe o perioadă de două zile, între data de 
15.08.2017 și 17.08.2017.  

Numărul acțiunilor de participare la competițiile din calendarul sportiv național. 
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C.S. S.C.M. Timișoara Saracens a participat la toate jocurile programate în cadrul sezonului 
curent(2017/2018) al Super Ligii Cec Bank și al cupei României, cât și în Cupa Regelui.  

În cursul anului 2017 în cadrul competiției : 

- Super Liga Cec Bank s-au jucat 5 meciuri, urmând ca în retur să se joace încă 6 meciuri.  

- Cupa României s-au jucat 3 meciuri, urmând ca în 2018 să rămână a se juca 2. 

- Cupa Regelui s-au jucat 2 meciuri, acestea fiind singurele care s-au jucat. Această 
competiție s-a terminat în cursul anului 2017.  

Număr medalii în Campionatele Naționale. 

Competițiile fiind în desfășurare,  secția de rugby S.C.M. Timișoara Saracens în acest 
moment nu deține nici o medalie în Campionatele Naționale. 

Performanțele obținute de fiecare sportiv, precum și cele obținute la nivel de echipă sportivă. 

Performanțe obținute individual de sportivii:  

- Badiu Ionel, 

- Rădoi Andrei, 

- Mureșan Ionuț,  

- Samoa Luke, 

- Umaga Jack, 

- Tangimana Fonovai, 

- Simionescu Marius, 

care au fost selecționați în cadrul naționalei Românei, pentru meciul Test împotriva naționalei 
din Samoa, în data de 18 noiembrie 2017. Atașat link și articolul de pe site-ul oficial al 
Federației Române de Rugby, care atestă participarea sportivilor în cadrul acestui meci  . 
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(sursa foto: https://frr.ro/2017/10/26/30-de-jucatori-au-fost-selectionati-pentru-meciurile-test-
cu-samoa-vezi-lotul/) 

Au marcat: Andrei Radoi 1e, Ionel Badiu 1e, Florin Vlaicu 2 t si 1 lp (Romania), resptiv 
Motu Matu’u 1e, Tim Nanai Williams 1t, 2 lp, 

Romania: 

1. Mihaita Lazar (Castres), 2. Andrei Radoi (Timisoara Saracens), 3. Andrei Ursache 
(Carcassonne), 4. Johann Van Heerden (CSM Stiinta Baia Mare), 5. Marius Antonescu 
(Colomiers), 6. Andrei Gorcioaia (Massy), 7. Mihai Macovei (C) (Colomiers), 8. Stelian 
Burcea (CSM Bucuresti), 9.Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Florin Vlaicu (CSA Steaua), 
11. Ionut Dumitru (CSA Steaua), 12. Sione Fakaosilea (CSM Stiinta Baia Mare), 13. Paula 
Kinikinilau (CSM Bucuresti), 14. Fonovai Tangimana (Timisoara Saracens), 15. Marius 
Simionescu (Timisoara Saracens). Rezerve: 16. Ovidiu Cojocaru (CSM Stiinta Baia Mare), 
17. Ionel Badiu (Timisoara Saracens), 18. Alexandru Gordas (CSA Steaua), 19. Ionut 
Muresan (Timisoara Saracens), 20. Vlad Nistor (Albi), 21. Tudorel Bratu (CS Dinamo), 22. 
Jack Umaga (Timisoara Saracens) , 23. Robert Neagu (CSA Steaua) 

 

Pe o altă parte a continentului European, un alt jucător de la S.C.M. Timișoara Saracens a fost 

ales pentru alte 3 meciuri, pentru echipa națională a Insulelor Fiji, acesta fiind Seniloli Henry 

Ratu Wainiu.  
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La o altă categorie de vârsta, flanker-ul Timișoarei, Vlad Neculau este selecționat și la 

naționala Românie U20, având în luna decembrie ultimul stagiu de pregătire în anul 2017, 

pregatindu-se pentru Campionatul European  dedicat grupei de varsta, care va avea loc in 

perioada martie-aprilie 2018.  

Contribuția secției de rugby la realizarea obiectivelor de performanță ale SPORT 
CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA. 

Obiectivele sportive pe care echipa și le-a  propus, este data de misiunea  de a veni tot mai aproape 
de comunitatile in care ne desfasuram activitatea si de a sustine spiritul orasului pe care il 
reprezentam cu mandrie. 
Valorile in care clubul crede, este implicarea, respectul, performanță, deschidere, etica si familie. 
Aceste valori sunt date comunității locale, constienti ca lucrurile mari se pot realiza doar împreuna, 
alaturi de echipa, suporteri si toti cei care cred in tradițile clubului. 
 

Ca și obiectiv principal de performanță al secție de rugby al S.C.M. Timișoara, este câștigarea 

Cupei României, câștigarea Super Ligii Cec Bank și câștigarea competiției European Rugby 

Continental Shield, pentru a reuși calificarea în Chalange Cup.  

La acest final de an, cu cele 3 competiții în desfășurare S.C.M. Timișoara Saracens cupă: 

 Primul loc în grupa A din compețiția Continental Shield 
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Pool A Pl W D L PF PA Diff TF TA TB LB Pts 

Timisoara Saracens (Romania) 2 2 0 0 74 35 39 9 3 1 0 
9 

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 
(Italy) 

2 1 0 1 44 45 -1 5 6 1 1 6 

Heidelberger RK (Germany) 2 1 0 1 39 52 -13 3 7 0 0 4 

Rugby Viadana (Italy) 2 0 0 2 28 60 -32 4 9 0 1 1 

 

 Locul 4 în Cupa Românie 

 

Loc Echipa M V E I Marcate Primite Dif. Puncte Bonus 
Total 
pct 

1 CSM Stiinta Baia 
Mare 

4 4 0 0 110 47 +63 16 1 17 

2 CSA Steaua Bucuresti 5 3 0 2 118 126 -8 12 3 15 
3 CSM Bucuresti  4 3 0 1 121 69 +52 12 2 14 
4 Timisoara Saracens 4 2 0 2 84 48 +36 8 3 11 
5 CS Dinamo Bucuresti 4 1 0 3 64 86 -22 4 3 7 
6 CS Universitatea Cluj 5 1 0 4 98 157 -59 4 2 6 
7 CS Politehnica Iasi 4 1 0 3 42 104 -62 4 0 4 

 

 Locul 4 în SuperLiga Cec Bank 

oc Echipa M V E I Marcate Primite Dif. Puncte Bonus 
Total 
pct 

1 CSA Steaua Bucuresti 7 6 1 0 205 120 +85 26 3 29 

2 
CSM Stiinta Baia 
Mare 

7 5 0 2 291 109 +182 20 4 24 

3 CSM Bucuresti  7 4 1 2 214 130 +84 18 4 22 
4 Timisoara Saracens 6 3 2 1 168 122 +46 16 2 18 
5 CS Dinamo Bucuresti 7 2 1 4 206 171 +35 10 3 13 
6 CS Universitatea Cluj 7 1 0 6 113 319 -206 4 0 4 
7 CS Politehnica Iasi 7 0 1 6 95 321 -226 2 0 2 

 

Parteneriatele privind voluntarii care au sprijinit activitățile secției de rugby. 

În sezonul 2017-2018, secția de rugby nu a încheiat nici un parteneriat de voluntariat.  

Contribuția secția de rugby aduse comunității locale. 

Antrenorii echipelor de juniori, Cioriciu Cosmin, Marian Marin, Stamatin Bogdan, Zaiba 

Raul și team managerul Bradu Bogdan au creat o comunitate de elevi cărora le insuflă iubirea 
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pentru balonul oval în fiecare săptămână ținând ore de rugby tag în cadrul Școlii Gimnaliale 

nr. 30 din Timișoara.  

Evenimente sportive inițiate de secția de rugby. 

Pe langa obiectivele privind consolidarea clubului nostru, Asociatia Timisoara Saracens RCM 
Universitatea de Vest Timisoara acorda o atentie aparte cauzelor sociale, implicandu-se activ in 
viata comunitatiilor locale. Programele sociale desfasurate de sportivii nostri cuprind atat actiuni 
de marketing comunitar, voluntariat, donatii, sponsorizari, cat si activitati desfasurate prin asociatii 
si fundatii cu scop caritabil. 
 

Printre activitatile in care clubul nostru s-a implicat amintim: 

- Organizarea de traininguri si evenimente tematice 
- Participarea la evenimente locale si nationale caritabile 
- Promovarea rugbyului si altor activitati sportive pe aria educatie-cultura-sport 
- Donatii pentru caminele de batrani si orfelinate 
- Organizarea de expozitii fotografice cu scop caritabil 
- Sustinerea si alocarea de fonduri pentru diverse cazuri sociale de la nivel regional 
- Implicarea jucatorilor in actiuni de responsabilizare sociala (actiuni de dezapezire, 

activitati ecologice, actiuni de promovare a orasului Timisoara si a comunitatii locale) 
- Implicarea in actiuni cu specific pentru promovarea unui stil de viata echilibrat (cros, 

maraton, evenimente motivationale etc.) 
- Actiuni pentru promovarea traditiilor, sarbatorilor si culturii regionale 
- Actiuni pentru promovarea sportului timisorean si a tuturor echipelor locale 

Parteneriate de implicare sociala cu: Universitatea de Vest, Asociatiile studentesti OSUT si 
AIESEC, Asociatia sportiva Druckeria, Fundatiile Umanitare Speranta si Little People 
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În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017 a avut loc proiectul școlar RUGBY 4 SCHOOLS, 
care anul acesta a fost la a doua ediție. În cadrul acestui proiect au participat: Școala 
Gimnazială nr. 30, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”, Școala Gimnazială nr. 16 Take 
Ionescu, toate find din Timișoara. La cele trei școli participante în cadrul aceste competiții au 
participat și 3 școli din zona rurală a jud. Timișoar, și acestea sunt după cum urmează: Școlii 

Gimnaziale Nicolae Groza Fibis, Școlii Gimnaziale Pischia,  Școlii Gimnaziale Masloc.  

Anul acesta S.C.M. Timișoara Saracens a adunat iubitorii jocului cu balonul oval, la a III-a 

ediție a proiectului „Să jucăm împreună„ în care suporterii au avut ocazia să coboare din 

înaltul tribunelor la firul ierbii pentru un joc alături de cei pe care îi admiră și susțin. Cu 

această ocazie comunitatea de suporteri și-a apropiat rândurile cu mic și mare pentru a deveni 

un al 16-lea jucător.  
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Articole din presă privind meritele secției de rugby. 

În rândurile ce urmează am atașat o parte din articolele de presă despre proiecte pe care 

echipa de rugby le-a susținut bu brion în acest început de campionat.  
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 Timișoara Saracens, repetiție de succes înaintea primirii lui Rugby Calvisano. 

Triumf în Cupă la Dinamo, unde remiza în Superliga 

 Timisoara Saracens reuseste o victorie categorica in Portugalia   

 Clubului de Rugby Timișoara SARACENS încă un trofeu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul acesta Trofeul de Excelenta pentru Sport va reveni sportului cu balonul oval. De câțiva 

ani ei ne-au obișnuit cu o mulțime de cupe câștigate aproape la rând. 

Timisoara este și orașul în care rugby-ul a renăscut ca fenomen sportiv și social deopotrivă. 

Trofeul de Excelență pentru Sport se acordă Clubului de Rugby TIMIȘOARA SARACENS, 

câștigător al Trofeului Național Superliga CEC BANK 2016/2017, pentru palmaresul 

impresionant, pentru titlurile și trofeele câștigate în competiţiile interne şi internaţionale. 

Sportivii noștrii de la Saracens dacă pot ridica spectatorii în picioare la meciuri vor putea de 

data asta să ridice și acest trofeu mai aparte oferit de oamenii de afaceri. 

Prezentarea plusurilor și deficiențelor observate în decursul anului 2017. 

Plusurile observate pe parcursul anului 2017 rămân nesesizabile încă, însă în ceea ce privește 

deficiențele putem începe discuția într-o notă negativă subliniind neplata la timp a salariilor 

timp de trei luni a tot ce înseamă secție de rugby, ceea ce a fost un factor de stres atât pentru 

jucători cât și pentru staff-ul ce susține echipa. Putem adăuga aici și incertitudinea în ceea ce 

privea la sfârșitul celei de a doua lunii de întârziere  viitorului clubului.  
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Echipa fost nevoită să-și desfășoare atât meciurile cât și antrenamentele pe Dan Păltinișanu, 

în ideea că vor începe în curând  lucrările la „casa” rugby-ului timișorean, care până în acest 

moment rămâne un vis îndepărtat. Deși am fost primiți cu brațele deschise pe stadionul 

principal al Timișoarei, acesta este departe de a fi un stadion potrivit pentru jocul cu balonul 

oval, creând o discrepanță între suporteri și jucători și făcând spectatorului jocul inaccesibil 

datorită pistei de alergare ce înconjoară stadionul.  

Cele două puncte expune mai sus sunt cele mai importante lucruri într-o bună desfășurare a 

unei secții sportive, mai ales a uneia care a demonstrat de-a lungul anilor că își merită numele 

de campionă a  României.  

.Situație cu necesitatea unor lucrări de întreținere sau reparație secție sportivă. 

Am subliniat deja necesitatea de reparație a bazei sportive Gh. Rășcanu, a cărei clădire veche, 

este mai mereu recondiționată pentru a oferi jucătorilor minimele condiții de decență. Situația 

este la fel și de cealaltă parte a terenului, unde suporterii stau pe bucăți de scânduri fragile, 

bătute de ploi și zăpezi, cu posibilitatea ca în fiecare moment acestea să cedeze. În unele 

locuri chiar și aceste scânduri lipsesc, rămânând locuri lipsă. Accesul la tribună se face pe 

pământ, ceea ce înseamnă că în zilele ploioase spectatorii sunt obligați să treacă prin noroi și 

bălți, fără să aibă o altă posibilitate de acces la tribune. La fel de important este și construirea 

unui cabinet medical, unde cei 45 de sportivi legitimați la club, trebuie îngrijiți în  

Pentru o mai bună desfășurare a activității sportive vă rugăm să aveți în vedere și necesitățile 

pe care le-am descris mai sus.  

Oportunități de calificare în Cupe Europene și alte Cupe de cel puțin nivel european. 
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Participarea în  Continental Shield oferă secției de rugby posibilitatea de calificare în Cupele 

Chalange Cup. Acest lucru este dovedit și de clasamentul actual al acestei competiții, iar 

Timișoara Saracens se află în acest moment în frunta grupei sale.  

Pool A Pl W D L PF PA Diff TF TA TB LB Pts 

Timisoara Saracens (Romania) 2 2 0 0 74 35 39 9 3 1 0 
9 

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 
(Italy) 

2 1 0 1 44 45 -1 5 6 1 1 6 

Heidelberger RK (Germany) 2 1 0 1 39 52 -13 3 7 0 0 4 

Rugby Viadana (Italy) 2 0 0 2 28 60 -32 4 9 0 1 1 

 

IV. SECȚIA DE MOTOCICLISM VITEZĂ: 

Secția sportivă de motociclism din cadrul unității SPORT CLUB MUNICIPAL 
TIMIȘOARA, a fost activată prin HCLMT nr.135/18.10.2016, sens în componența acestei 
secții a fost formată din: CAZACU CĂTĂLIN- în calitate de pilot, ARDELEAN ADRIAN- 
în calitate de manager secție motociclism și COSTESCU COSMIN- cu titulatura de 
antrenor. 
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Din acest an, Cătălin Cazacu a fost legitimat la Sport Club Municipal Timișoara, grupare care cu 
această ocazie a deschis secția de motociclism. 
 

Componența secției de motociclism: 

Nr.crt. Nume si prenume Funcția 

1 CAZACU CATALIN Pilot curse 

2 COSTESCU COSMIN Antrenor 

3 ARDELEAN ADRIAN MIRCEA Manager sectie sportiva 

 

Această formațiune a secției de motociclism, conform calendarului competitional 2017 al 
Federației Române de Motociclism, a participat la următoarele etape, după cum urmează: 

Nr.crt. DATA 
ETAPĂ 

CATEGORIE ETAPA ȘI LOCUL 
DESFĂȘURĂRII 

PREMIUL 
OBȚINUT 

1 8-9 IV VITEZĂ CNIR I+II+CB+II 
SERRES GRECIA 

LOCUL III 

2 22-23 IV VITEZĂ CNIR III+IV+CB 
ET.III+IV 
MOTORPARK MRM 

LOCUL I 

3 6-7 V VITEZĂ CUPA MOTO RC 
STOCK MOTORPARK 
CSM BUCUREȘTI 

LOCUL I 

4 20-21 V VITEZĂ CNIR V+VI+CB VI+VII 
MOTORPARK MRM 

LOCUL I 

5 10-11 VI VITEZĂ CUPA MOTO RC 
STOCK MOTORPARK 
CSM BUCUREȘTI 

LOCUL I 

6 1-2 VII VITEZĂ CUPA MOTO RC 
STOCK MOTORPARK 
CSM BUCUREȘTI 

LOCUL I 

7 08-09.VII VITEZĂ CNIR I+II+CB+II 
SERRES GRECIA 

LOCUL II 
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*CB= campionat balcanic; 

**CNIR= campionat national individual al României. 

Sport Club Municipal Timisoara propune din acest an 2017 și o secție de motociclism. Fiind 
la inceput, noua structură funcționează cu un personal restrâns: Catalin Cazacu – pilot, 
Cosmin Costescu – coordonator operational, Adrian Ardelean – manager. 
*** legenda puncte obtinute: 25 pct-LOCUL I; 20pct-LOCUL II; 16 pct- LOCUL III, 13 pct- 
LOCUL IV; 11 pct- LOCUL V; 10 pct- LOCUL VI; 9pct- LOCUL VII; 8 pct- LOCUL VIII; 
7 pct- LOCUL IX; 6 pct- LOCUL X; etc.) 
 
Sezonul 2017 a insemnat până acum șase etape de Campionat National si o etapă din Cupa 
MotoRC. Urmează alte etape, unele dintre ele de obiectiv si altele de antrenament, etape la 
care echipa va participa cu o motocicletă BMW S1000RR. 
”Este un proiect nou si fascinant pentru mine si am reusit sa învăt din mers ceea ce a fost 
nevoie astfel încât echipa sa fie funcțională. Am discutat și pentru luna iulie am programat o 
conferință de presa, moment in care dorim sa fim 100% functionali ca structură si imagine. 
Vă invit să țineți aproape de noi, să urmariti rapoartele noastre legate de evenimentele 
urmatoare si să ne sprijiniti in demersul nostru de a obtine rezultate cat mai bune pentru 
Timisoara’’ 
Adrian Ardelean, manager 
 
Conform celor declarate de Catălin Cazacu acesta declară următoarele ‘’Sunt încântat ca am 
fost ales ca pilot în aceasta echipă și îmi doresc să inscriem impreuna rezultate cat mai bune 
din punct de vedere sportiv. Am reprezentat cu mandrie insemnele Timisoarei si in 
continuare am sa fac tot ce depinde de mine sa fim in continuare pe podium si astfel 
imaginea noastra sa fie cat mai buna’’ 
Catalin Cazacu, pilot clasa Superbike 

    
 
Acesta are o experienta de zeci de ani in motociclismul sportiv, cu participari in Campionatul 
Mondial, Campionatul European, campionate europene regionale, Campionatul National, 
intreceri si curse private. 
 
Antrenorul acestei secții de motociclism, precizează că: 
 
”Construirea unei echipe presupune munca multă și dotare. Aceasta mai ales in conditiile in 
care sprijiniti de un pilot rapid se urmareste obtinerea de rezultate inca din primele curse. 
Am fost solicitat sa vin in sprijinul acestui proiect cu know how-ul si energie, necesara 
pentru ca acesta sa fie functional in cat mai scurt timp. Din punctul meu de vedere s-au gasit 
solutile ideale pentru a demara si a ne prezenta pe grille inca de la inceputul sezonului, cu o 
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motocicleta buna si un pilot motivat. Ramane ca de pe viitor sa ne omogenizam, să obtinem o 
motocicleta mai buna si mai sigura, motocicleta care sa îl ajute pe Catalin sa obtină 
rezultatele de care eu il stiu capabil’’ 
Cosmin Costescu, coordonator operational cu o experiență de peste zece ani ca pilot și 
manager 

(sursă: http://www.scmtimisoara.ro/2017/06/01/sectia-moto-primii-pasi/) 

 

 
Pilotul timișorean Cătălin Cazacu și-a făcut deja planul pentru sezonul 2017, unul în care va 
ieși din nou în Europa. Bănățeanul a bătut palma cu BMW și va alerga în Campionatul 
European Alpe Adria şi în Campionatul Est-European. 

Cazacu a pierdut la mustață titlul de campion național la clasa Superbike 1000 cmc după un 
final de sezon cu multe controverse. Cazacu a adunat 98 de puncte, cele mai multe dintre toți 
piloții clasei în sezonul recent, însă a ocupat locul secund pentru că ierarhia finală s-a calculat 
după criteriul n-1. 

Asta însă nu l-a făcut să își piardă încrederea în forțele proprii, ba din contră. Pentru anul 
viitor și-a propus să atace competițiile tari Europa: Campionatul European Alpe Adria şi 
Campionatul Est-European. 

Primul pas a fost făcut, extinderea colaborării cu BMW Motorrad. Colaborare ce 
funcționează de câțiva ani, însă anul 2017 se dorește a fi unul deosebit pentru că pilotul va 
ataca cursele europene. Și în 2016 Cazacu a alergat în Alpe Adria, doar în două curse, 
obținând un loc 12 și un abandon. 

“Mă bucur că putem continua acest partneriat, el fiind un element important în proiectul meu 
legat de motorsport. În ciuda unui an greu, am reuşit să avem rezultate notabile, iar sfârşitul 
de an este unul în care punem pe hârtie planurile pentru 2017. Pe lângă activitatea 
competiţională, îmi doresc să putem continua şi parteneriatul început în domeniul siguranţei 
rutiere şi a modulelor de siguranţă pentru motociclişti”, a declarat Cătălin Cazacu. 
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(sursă: http://sportvest.info/acasa/2016/11/cazacu-ataca-europa-in-2017/) 
 
 
MOTORPARK ROMÂNIA este cel mai nou circuit de viteză auto-moto din Sud-Estul Europei 
si singurul din România. Are o lungime de 4129 metri, lățimea cuprinsă între 11 si 16 metri și o 
linie dreaptă de 950 metri. Circuitul se află în comuna Adâncata, din județul Ialomița, la 45 de 
kilometri de București. 
 

Etapa a doua a Moto RC conform programului competitional, a avut loc de vineri până duminică 
pe circuitul de la Adâncata, MotorPark România, iar sportivul legitimat la SCM Timișoara,  
 
Cătălin Cazacu, este unul dintre favoriții la câștigarea sa. De altfel, Cătălin a câștigat etapa primă 
din acest circuit, ce a avut loc tot la MotorPark România, în weekend-ul 5-7 mai. 

 
Runda de debut a Motorcycle Racing Championship (Moto RC) s-a bucurat de participarea unui 
număr important de piloți din Bulgaria, Turcia, Ungaria, Israel și România, însă pentru etapa a 
doua nu se cunoaște încă lista finală de înscrieri. 
”Obiectivul meu este clasarea pe podium la finalul acestei competiții, ce cuprinde cinci etape, 
dar în același timp voi folosi această etapă pentru a petrece cât mai mult timp pe circuit. Este 
important că întrecerea durează trei zile și nu doar două, pentru că sunt în plină pregătire 
pentru participarea la Campionatul European Alpe Adria, ce va avea avea loc în Bratislava, pe 
Slovakia Ring, între 22 și 25 iunie” 
Cătălin Cazacu 
 
Ultima etapă a Moto RC va avea loc în luna octombrie. Pilotul timișorean concurează pe o 
motocicletă BMW S1000RR, pe care speră să o aibă la standarde cât mai ridicate. 
”Lucrăm de la începutul anului la motocicletă, facem diverse teste, încercăm să o dezvoltăm. 
Piesele se găsesc foarte greu, iar pe unele trebuie să le adaptăm. La precedentele competiții am 
avut unele probleme cu ambreiajul, motiv pentru care am pierdut poziții la start, dar chiar acum 
montăm unul nou” 
Cătălin Cazacu 
 
(sursă:http://www.scmtimisoara.ro/2017/06/08/timisoreanul-catalin-cazacu-favorit-si-in-
etapa-a-doua-moto-rc-2/) 
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Un nou succes pentru timișoreanul Cătălin Cazacu, în Moto RC. Motociclistul a câștigat 
etapa a treia a competiției, alergată pe circuitul de la Adâncata, județul Ialomița, la finele 
săptămânii trecute, disputată în condiții speciale, de căldură excesivă. 

“Pentru noi astăzi a fost foarte important să testăm cum se comportă motocicleta în condiții 
de temperatură extremă. Am testat diferite tipuri de anvelope și am încercat să găsim soluția 
de a menține sistemul de frânare la același nivel în toate turele din cursă. Am plecat din pole 
position și am menținut pozitia de lider din primul viraj până la steag “ 

Cătălin Cazacu 

Pilotul de la SCM Timișoara concurează pe o motocicletă BMW S1000RR și anterior 
câștigase primele două etape ale întrecerii. Circuitul Moto RC cuprinde un total de cinci 
etape. 

Săptămâna aceasta, el va lua startul în concursul de la Seres, Grecia, care contează ca etapă în 
Campionatul Național, dar și în Campionatul Est-European. 
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(Sursă: http://www.scmtimisoara.ro/2017/07/03/trei-din-trei-pentru-catalin-cazacu/) 

Motociclistul timișorean Cătălin Cazacu s-a aflat printre protagoniștii concursului de la Seres, 
Grecia, care a contat ca etapă atât în Campionatul Național, cât și în Campionatul Est-
European. 

Bănățeanul a concurat la clasa Superbike, unde au luat startul 17 concurenți. S-a detașat 
bulgarul Martin Choy, în vreme ce lupta pentru locul al doilea s-a dus între Robert Mureșan 
(Vik Power Arad) și Cătălin Cazacu (SCM Timișoara). Arădeanul a fost mai rapid cu doar 
416 sutimi (19:45.513, față de 19:45.929). Pe locul al patrulea s-a clasat grecul Georgios 
Markesinis. 

”Am plecat de pe pozția a treia a grilei, dar nu am fost foarte inspirat la start și am ajuns la 
șaptelea, la primul viraj. Am pornit în urmărirea celor din față și mi-a lipsit foarte puțin să 
termin al doilea. Sunt mulțumit de echipa mea și de motocicletă și pot spune că am progresat 
constant, de la începutul anului” 

Cătălin Cazacu 

Locul al treilea obținut în această etapă de la Seres îl menține pe Cătălin Cazacu pe locul al 
treilea și în ierahia generală a Campionatului Est-European. În etapa de Campionat Național, 
Cazacu a fost al doilea; și aici, clasarea de la Seres coincide cu cea din clasamentul general. 

Un nou succes pentru timișoreanul Cătălin Cazacu, în Moto RC. Motociclistul a câștigat 
etapa a treia a competiției, alergată pe circuitul de la Adâncata, județul Ialomița, la finele 
săptămânii trecute, disputată în condiții speciale, de căldură excesivă. 
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“Pentru noi astăzi a fost foarte important să testăm cum se comportă motocicleta în condiții 
de temperatură extremă. Am testat diferite tipuri de anvelope și am încercat să găsim soluția 
de a menține sistemul de frânare la același nivel în toate turele din cursă. Am plecat din pole 
position și am menținut pozitia de lider din primul viraj până la steag “ 

Cătălin Cazacu 

Pilotul de la SCM Timișoara concurează pe o motocicletă BMW S1000RR și anterior 
câștigase primele două etape ale întrecerii. Circuitul Moto RC cuprinde un total de cinci 
etape. 

Săptămâna aceasta, el va lua startul în concursul de la Seres, Grecia, care contează ca etapă în 
Campionatul Național, dar și în Campionatul Est-European. 

 

(Sursă: http://www.scmtimisoara.ro/2017/07/03/trei-din-trei-pentru-catalin-cazacu/) 

Sezonul moto s-a încheiat cu cursa de pe circuitul de la Serres, Grecia, unde au fost 
stabiliți câștigătorii în Campionatul Național și în Campionatul Est-European. Pilotul 
Cătălin Cazacu, de la SCM Timișoara, s-a numărat printre protagoniștii sezonului, 
chiar dacă nu a participat la toate etapele din 2017. 

La Serres, Cazacu a încheiat cursa contând pentru Campionatul Național Individual al 
României FRM – Viteză 2017 pe locul al doilea, loc pe care l-a ocupat și în clasamentul 
general, cu 156 de puncte, în urma lui Robert Mureșan (Vik Power Arad, 210 puncte) și 
înaintea lui Bogdan Vrăjitoru (CSM București, 80 puncte). 

”A fost un sezon 2017 greu, în care am avut victorii frumoase și rezultate bune, dar și 
probleme. Acum, la Serres, am avut o sesiune de calificări pe ploaie și apoi o cursă pe ploaie, 
de care nu ne-am putut bucura, deoarece în prima sesiune am avut un accident și apoi nu am 
mai putut încheia calificările. Am avut greutăți în a reface motocicleta pentru concurs. 
Mecanicii s-au chinuit până în momentul cursei pentru a-mi pune la dispoziție motocicleta: 
am avut un start bun, am fost multă vreme pe poziția a doua, dar am încheiat pe locul al 
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treilea la general, un loc bine meritat și care ne răsplătește munca, dar un pic sub așteptările 
mele. Cursa a doua a fost una fără miză pentru noi, deoarece ierarhia nu se mai putea 
modifica, dar am concurat pentru a conserva rezultatul și pentru a încheia anul pe roți. Una 
peste alta, suntem o echipă nouă, la început de drum, o echipă care a făcut rezultate și 
începem să punem bazele a ceea ce înseamnă 2018” a declarat Cătălin Cazacu. 

În Campionatul Est-European, unde au participat sportivi din România, Bulgaria, 
Grecia, Serbia, Macedonia, Austria, Israel și Turcia, Cătălin s-a clasat pe locul al 
patrulea, primul fiind arădeanul Robert Mureșan. 

 

VI. SECȚIA SPORTUL PENTRU TOȚI 

Evenimente și acțiuni 

Secția ”Sportul pentru toți„ din cadrul structurii sportive SPORT CLUB MUNICIPAL 
TIMIȘOARA, a derulat în parteneriat cu alte instituții și organizații cât și în regim propriu, în 
anul 2017, un număr de 2 evenimente cu succes în comunitatea locală, după cum urmează: 

1. UVT UNISPORT VEST, în perioada 22.-26.05.2017- la a treisprezecea ediție, 
UNISPORTVEST este un eveniment si-a propus creșterea impactului practicării activităților 
sportive în rândul studenților. 

Numeroasele activități sportive și demonstrații, desfășurate pe parcusul a 5 zile, vor scoate 
din rutină campusul universitar, oferindu-le studenților posibilitatea de a practica activități 
sportive în folosul sănătății, în spiritul competiției și pentru a se bucura de frumusețea 
colaborării cu ceilalți studenți. 

La fel ca în anii trecuți, Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest 
din Timișoara promovează sportul de timp liber în rândul studenților, îndemnându-i la un 
mod de viață activ, în care recreerea, buna dispoziție, competitivitatea și fair-play-ul sunt în 
prim-plan.  

La acest eveniment clubul SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA, și-a adus aportul 
susținând, încurajând practicarea sportului și a unui stil de viață sănătos, în special în rândul 
tinerilor, studențiilor din comunitatea locală. 
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2. CAMPANIA SPORT 10 

Secția sportivă ”Sportul pentru toți” din cadrul CLUBULUI SPORTIV SPORT CLUB 
MUNICIPAL TIMIȘOARA, a desfășurat cu ocazia începerii noului an școlar, o campanie  
adresată tuturor unităților școlare din Municipiul Timișoara, în vederea sprijinirii în 
comun a practicării sportului și a educației fizice în școli, cu scopul promovării unei 
culturi sportive în rândul copiilor și a tinerilor, 
Campania ”SPORT10” vine în sprijinul copiilor și a eleviilor din cadrul unitățiilor de 
învațămant, furnizând primelor 10 unități școlare care se înscriu în Campanie, un minim 
de articole și materiale sportive necesar desfășurării și practicării sportului, în general. 
 
Evidenţiem interesul Secției ”Sportul pentru toți” din cadrul Sport Club Municipal Timișoara, 
de a aduce contribuţii semnificative la nivelul comunității locale prin sprijinirea și 
dezvoltarea viitoare a sportului în rândul copiilor. 
„Sportul înseamnă toate formele de activitate fizică care prin participare ocazională sau 
organizată urmăreşte să exprime sau să îmbunătăţească sănătatea fizică şi mentală formând 
relaţii sociale sau obţinând rezultate în competiţii (activitate de întrecere ) la toate 
nivelurile”.  
 
În acest sens, Campania ”SPORT10”, a oferit unităților școlare următorul pachet de articole 
și materiale sportive: 
Pompă mingi, Minge baschet, Minge fotbal, Minge rugby, Minge volei, Minge handbal, 
Minge gimnastică, Palete badminton, Plase coș baschet, Fileu volei Troller Compass (navy). 
 

 

Rolul 
secției 

sportul pentru toți în comunitatea locală 

In cadrul acestei secții sportive, parteneriatul survine dintre structurile guvernamentale, 
agentii economici si societatea civila  necesara pentru atingerea obiectivelor fundamentale: 

1.garantarea dreptului si accesului oricarei persoane la practicarea libera a activitatilor 
sportiv-recreative; 

2.formarea de mentalitati favorabile si atitudini positive si active la toate nivelurile; 
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3.asigurarea conditiilor necesare: resurse umane, baza materiala, manageriat, servicii mai 
bune pentru practicarea activitatilor fizice sportive – recreative, in cadru organizat sau in mod 
independent, intr-un mediu curat si sigur; 

4.trecerea de la o planificare si oferta centralizata la realizarea de programe locale bazate pe 
traditii, nevoi si preferintele populatiei. 

Considerand ca agentii economici si societatea civila ar trebui sa joace un rol mai important 
in modelarea si educarea propriilor salariati si consumatori, inclusiv prin asocierea la diverse 
programe sportive, federatia lanseaza proiecte de parteneriat cu firme ancorate in modernitate 
intersate de imbunatatirea mentalitatii publicului, cu privire la adoptarea unui stil de viata 
activ si sanatos. 

V. CHELTUIELI SPECIFICE IN CONFORMITATE CU LEGEA FINANTELOR 
PUBLICE SI A NORMELOR FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA 

Pentru buna desfăşurare a activităţii sportive de performanţă: 

- au fost încheiate contracte de activitate sportivă cu parcitipanții la activitatea sportivă din 
cadrul secțiilor sportive de  baschet, handbal, rugby, motociclism. 

- au fost cumpărate susţinătoare de efort şi medicamenate pentru sportivi; 

- au fost achiziționate uniforme pentru sportivii legitimați. 

– au fost alocate fondurile necesare pentru participarea sportivilor clubului la campetiţii 
interne şi internaţionale, ca şi la activităţile de pregătire; nivelul alocării acestor fonduri se 
regăseşte în execuţia bugerată pe anul 2017. 

TABEL NOMINAL CU PERSONALUL SCM TIMISOARA 

Nr.crt Nume salariat  Compartimentul din care 
face parte 

1 TOANCA RADU-DANIEL Consiliul de Administrație și 
Directorat 

2 JUMANCA IOSIF Secție sportivă Sportul pentru 
toți 

3 ROMÂNU STANA Compartimentul economic-
financiar și administrativ 

4 ȚĂRANU SILVIA Compartimentul juridic si de 
resurse umane 

 

 


