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   RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018 

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA  
 
1.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI NUMELE SEFULUI FIECĂREI DIRECŢII 
/SERVICIU PUBLIC/SOCIETATE/REGIE/INSTUŢIE PUBLICĂ, în această ordine. 
 
Clubul Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’( denumit in cele ce urmeaza ’’Sport Club Municipal 
Timisoara’’) este structura sportiva de interes local cu personalitate juridica, de drept public, infiintat 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. 
 
Denumirea structurii sportive este Clubul Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’, înregistrat în Registrul 
structurilor sportive al Ministerului Tineretului și a Sportului sub nr. TM/A1/00002/2016, cu sediul  Timisoara, 
Aleea FC Ripensia, nr.11. 
 
Activitatea clubului sportiv se desfasoara pe baza calendarelor sportive interne si internationale, elaborate in 
baza calendarelor organizatiilor de specialitate la care este afiliat clubul.  
. 
 Sport Club Municipal Timisoara are in structura sectii pe ramuri sportive; 
 La data aprobarii HCLMT nr. 470/30.10.2015, Sport Club Municipal Timisoara are în structura sa următoarele 
sectii sportive: a) baschet, b) handbal, c) rugby,d) sportul pentru toti; e) volei. 
        
Ulterior, Structura Sport Club Municipal Timișoara se completează cu următoarele secții sportive: 
a) fotbal; 
b) atletism; 
c) canotaj; 
d) caiac-canoe; 
e) judo; 
f) tenis de masă; 
g) tenis; 
h) karate; 
i) motociclism viteză; 
j) badminton; 
k) box; 
l) gimnastică; 
m) gimnastică ritmică; 
n) haltere; 
o) lupte 
p) natație și pentathlon modern. 
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2. COMPONENŢA BIROULUI/SERVICIULUI PUBLIC 
   Organigrama şi statul de funcţii, modificat prin HCLTM nr.502/20.12.2017, prezintă următoarea componenţă: 
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COMPONENŢA APARATULUI PROPRIU AL DIRECTORULUI SPORT CLUB MUNICIPAL 
TIMIŞOARA 
            i 
Nr.crt. Nume şi prenume salariat Cod COR  
Funcţie şi denumire funcţie Nivelul de studii Grad Gradaţie vechime Baza legală Salariu 
1 ŢOANCĂ RADU-DANIEL 111207, Director instituţie publică  S II Fără gradaţie Legea 
nr.135/2017, OUG 79/2017 de modificare a Legii 227/2015.  
2 BOTEZATU MIHAELA-ALINA 121120, Contabil Sef S II Fără gradaţie Legea 
nr.135/2017, OUG 79/2017 de modificare a Legii 227/2015.   
3 ROMÂNU STANA 242203, Inspector de specialitate in administraţia publică S II 0
 Legea nr.135/2017, OUG 79/2017 de modificare a Legii 227/2015.  
4 JUMANCA IOSIF 242203, Inspector de specialitate in administraţia publică S II 5
 Legea nr.135/2017, OUG 79/2017 de modificare a Legii 227/2015.   
5 TĂRANU SILVIA  S IA 5 Legea nr.135/2017, OUG 79/2017 de modificare a 
Legii 227/2015.  
6 VIŞAN PATRICK-RAUL 242203, Inspector de specialitate in administraţia publică S I
 2 Legea nr.135/2017, OUG 79/2017 de modificare a Legii 227/2015.  
7 SANDU-ANDREI REMUS OVIDIU  M III 5 Legea nr.135/2017, OUG 
79/2017 de modificare a Legii 227/2015.  
 
În ceea ce privește, angajații SCM TIMIȘOARA, aici, se impun unele precizări: 

- inițial, organigrama și statul de funcții a SCM TIMIȘOARA, au prevăzut un număr de 8(opt) posturi 
(vezi anexe) însă timp de 3(trei) luni, până la organizarea primelor concursuri definitive, s-a funcționat 
într-un număr de numai 3(trei) persoane;  

- ulterior, prin organizarea unor alte concursuri succesive de ocupare a funcțiilor publice, au mai fost 
ocupate posturile de jurist și de economist, însă și așa, dat fiind volumul imens de muncă administrativă, 
posturile ocupate s-au dovedit a fi insuficiente. 

- în aceste condiții, proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții SCM 
TIMISOARA, in sensul transformării unor 3(posturi sportive): șef secție handbal, baschet, rugby, în 
posturi care să întărească Compartimentul economic-financiar, Compartimentul juridic (achizitor, 
contabil șef și magazioner), a fost votată sub HCLMT nr.502/20.12.2017. În acest fel, păstrându-se 
numărul inițial de 8(opt) locuri s-ar putea asigura mai buna organizare funcționare și disciplină a 
unității SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA. 

 
De la înfinţare şi până în prezent, structura Clubului ’’Sport Club Municipal Timisoara’’, a suferit modificări 
prin următoarele hotărâri de Consiliu Local: 
 

 155/03.04.2018 privind activarea Secţiei sportive Tenis în cadrul Sport Club Municipal Timişoara şi 
afilierea acestei secţii sportive Tenis la Federaţia Română de Tenis ( publicat la data de: 19.04.2018 ) 

 12/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Clubului Sportiv "Sport 
Club Municipal Timişoara", începând cu data de 01.01.2018, conform O.U.G. nr. 79/08.11.2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal ( publicat la data de: 13.02.2018 ) 
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 502/20.12.2017 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a 
Organigramei si a Statului de Functii la Sport Club Municipal Timisoara ( publicat la data de: 
10.01.2018 ) 

 69/21.02.2017 privind modificarea art. 7 alin 2^2 lit. g din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Timişoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 470/30.10.2015 şi ulterior modificat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 135/18.10.2016 ( publicat la data de: 02.03.2017 ) 

 257/20.12.2016 privind aprobarea afilierii secţiei sportive "Motociclism" la Federaţia Română de 
Motociclism şi înscrierea secţiei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara ( publicat la 
data de: 05.01.2017 ) 

 135/18.10.2016 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv 
   Sport Club Municipal Timisoara   aprobat prin Hotărârea consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 470/30.10.2015 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
nr. 47/02.02.2016 ( publicat la data de: 14.11.2016 ) 

 18/07.07.2016 privind preluarea de catre SCM Timisoara a locului apartinand CSU Politehnica 
Timisoara in Liga Nationala de Handbal si a locului in Cupa EHF ( publicat la data de: 25.07.2016 ) 
 

 226/02.06.2016 privind aprobarea Normelor Financiare pentru activitatea Sport Club Municipal 
Timisoara ( publicat la data de: 16.06.2016 ) 

 222/02.06.2016 privind alocarea unei sume de bani pentru recompensarea performanţei către " Sport 
Club Municipal Timişoara" ( publicat la data de: 16.06.2016 ) 

 47/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr .470/30.10.2015 si a Regulamentului 
de organizare si functionare al Clubului Sportiv    Sport Club Municipal Timisoara’’ ( publicat la data 
de: 10.02.2016 ) 

 509/20.11.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv ’’ Sport Club 
Municipal Timisoara’’ ( publicat la data de: 10.12.2015 ) 

 470/30.10.2015 privind infiintarea Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’ ( publicat la 
data de: 18.11.2015 ) 

 
 
 
3.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI/SERVICIULUI/DIRECŢIEI 
 
Scopul si obiectul de activitate - structura organizatorică  
)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;   
 
Obiectul de activitate al Sport Club Municipal Timisoara cuprinde urmatoarele:  
1. Dezvoltarea continua a activitatii sportive prin: 
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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; 
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: 
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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;  
4.Sport Club Municipal Timisoara poate desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si a obiectului 
de activitate, in conditiile legii; 
 
4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 
Scurt istoric de la înființare: 
În prezent, secția de baschet a SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA, are în componență echipa 
masculină de seniori (ocupanta locului V în Campionat și posibilă participantă în Cupele Europene), a II-a 
echipă de seniori, echipă feminină angrenată în lupta pentru promovare în Liga Națională încă din primul an de 
la înființare, 2(două) echipe de juniori și peste 200 de copii și juniori angrenați în acest sport. 
În data de 20 noiembrie 2015, echipa de handbal, a ASCH CSU POLITEHNICA TIMIȘOARA a aderat la 
structura SCM TIMIȘOARA, pe baza unui protocol similar celui încheiat cu echipa de baschet și a reușit nu 
numai salvarea de la retrogradare cât și ocuparea locului III în Campionatul intern 2015/2016 și participarea în 
Cupele EHF cu rezultate remarcabile. 
În data de 12 iulie 2016, echipa de handbal a SCM TIMIȘOARA, a fost afiliată definitiv la Federația Română 
de Handbal, sub denumirea de SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA, iar datoriile pe fosta structură sportivă au 
fost achitate și stinse din mediul privat. În prezent, secția de handbal a SCM TIMIȘOARA, are în componență 
echipa de handbal masculin seniori, echipa de handbal fete, a doua echipă masculină (tineret), precum și un 
centru de copii și juniori. 
Echipa de rugby TIMISOARA SARACENS a aderat la structura SCM TIMIȘOARA, în data de 27 noiembrie 
2015, fiind afiliată definitivă la Federația Română de Rugby în 04 martie 2016, ca urmare a emiterii 
Certificatului de identificare sportivă sub nr. TM/A1/00002/2016. 
Încă din primul an de existență a secției de rugby SCM TIMIȘOARA au fost obținute rezultate 
excepționale: 3(trei) trofee la echipa de seniori (Titlul Național, Cupa României, Cupa Regelui) și 
calificarea în premieră în grupele principale ale Challenge Cup și titlul de vice-campioană a echipei de 
juniori U20. 
În prezent, în anul competițional 2016/2017, echipa de seniori a câștigat din nou Cupa României, s-a 
calificat în semifinalele Campionatului, fiind angrenată în obținerea celui de al V -lea titlul pentru 
Timișoara. 
La nivelul secției sportive de rugby, activează 3(trei) echipe: seniori, U20, U18, precum și peste 200 de copii, 
această ramură sportivă fiind de departe cea mai dezvoltată, dar și cea mai costisitoare, în cadrul SCM 
TIMIȘOARA, însă cu rezultate unice în sportul timișorean. 
Din decembrie 2016, activează o secției de motociclism, iar încă de la înființare, secția ”Sportul pentru toți”, a 
avut o activitate însemnată derulând parteneriate cu instituții importante: Primăria Municipiului Timișoara, 
Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Mitropolia Banatului, Liceul cu 
program sportiv Timișoara și alte entități publice din țară și străinătate, readucând sportul de masă în prin 
planul vieții publice și sportive. 
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Evoluţia clubului a debutat  în sezonul sportiv 2018/2019, cu trei echipe eşalon pentru ramurile 
sportive: rubgy, handbal masculin, baschet masculin şi tenis, secţie recent afiliată la Federaţia Română de 
Tenis, fiind legirimaţi sportivi de remarcă în tenis. 
Tot în cursul anului 2018, înainte de începerea noului sezon competiţional, Clubul ’’Sport Club Municipal 
Timisoara’’, a fost nevoite din raţiuni financiare de a renunţa la echipele de handbal feminin şi baschet feminin. 
Această măsură a fost luată şi ca urmare a problemelor ce aparţin vechiului club de baschet, întâmpinate de 
structura sportivă ca diferent ale căror consecinţe s-au răsfrâns, afară de vreo culpă. 
 
Rezultatele sportive ale echipelor aparţinând clubului ’’Sport Club Municipal Timisoara’’: 
 
Anul 2018 a reprezentat pentru clubul nostru un nou an de referință în privinţa rezultatelor sportive. 
Astfel, echipa de rugby a Timişoarei a cucerit un nou titlu naţional ajungând la o performanţă greu de agalat în 
istoria recentă a sportului de echipă: 10 trofee în ultimii 8 ani. 
De asemenea, echipa de rugby este deja calificată în finala Cupei Românei şi reprezintă pentru al treilea an 
consecutiv, Timişoara în Cupele Europe mai precis in Challenge Cup. 
Într-un clasament dat publicităţii de EPCR echipa fanion a sportului Timişorean se află între primele 50 de 
echipe ale rugby ului european, fapt fără precedent pentru o echipă din România, la un asemenea nivel. 
 
Echipa de handbal SCM POLITEHNICA TIMIŞOARA s-a calificat după o pauză de 30 de ani ăn finala Cupei 
României pe care a pierdut o din pacate la limita in defavoarea echipei Dobrogea Dud. 
Si pentru sezonul 2018/2019 echipa alb violetă s-a calificat deja n Final four al Cupei Romaniei care se va 
disputa in luna martie 2019. 
 
In ciuda problemelor traversate în acest an, echipa de baschet SCM TIMIŞOARA, a reuşit să se înscrie in prima 
grupa valorica LNBM şi a refuzat in urma ocupării locului 5, o invitaţie de a participa in Cupele Europene, din 
cauza infrastructurii sportive deficitare. 
Cei doi tineri sportivi afiliaţi la secția de tenis din cadrul Sport Club Municipal Timisoara, respectiv Nini 
Dica și Andreea Velcea, au obţinuț peste 20 de trofee internaţionale situându-se  la categorile lor de 
vârstă pe primele locuri pe topurile mondiale ale tenisului juvenil. 
 

A.  CLASAMENT ECHIPA DE BASCHET: 
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B. CLASAMENT ECHIPA DE HANDBAL: 
 

C. CLASAMENT ECHIPA DE RUGBY: 
 

 
* echipa TIMISOARA SARACENS are un meci mai puțin disputat din cauza Cupelor Europene, iar cu o 
victorie ar urma pe primul loc in fruntea clasamentului. 
 
 
SECȚIE BASCHET: 
1. BASCHET MASCULIN: 
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 
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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 

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 
 
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. Această secţia a avut echipă înscrisă în campionat sezon 2017/2018, urmând ca ulterior 
să fie desfiinţată. 
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 
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8 FILIP ROMINA 
9 POP ADINA 
10 BADI  CRISTINA 
11 LUPU DIANA 
12 IVĂȘCHESCU ANA 
13 BOTA CRISTIANA 
14 BORIGA MONIKA 
15 PANE  ROXANA 
16 COLDEA MIHAI-antr principal 
17 ONDREIKOVICS TIBI-director sportiv 
18 TRIȚOIU ILIE-presedinte 
19 DUȚU SABRINA-team-manager 
20 PREJBAN SILVIA-antr secund 
21 GOANȚA ANDREEA-kinetoterapeut 
22 HOSIN SAMER-doctor 

 
3. HANDBAL FEMININ: 
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 
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 

 
4. HANDBAL MASCULIN: 
LOTUL ŞI STAFF-UL ECHIPEI LIGA NATIONALA ”LIGA ZIMBRILOR„  
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Nr.crt.    Nume și prenume 
1 ADAM SAVIC 
2 ANDREI-FLORIN SANTEIU 
3 ATILLA-IOAN HORVATH 
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 

 
 
5. RUGBY. COMPONENȚA: 
 

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 
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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 

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 
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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 

 
Performanțe obținute individual de sportivii:  
- Badiu Ionel, 
- Rădoi Andrei, 
- Mureșan Ionuț,  
- Samoa Luke, 
- Umaga Jack, 
- Tangimana Fonovai, 
 
 
5. OBIECTIVE: 
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 2018 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 
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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.  
 
 


