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C.S. CFR Simeria 

Nr. 16 din 12.01.2018 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL C.S. CFR SIMERIA 

PENTRU ANUL 2017 

 

 Activitățile clubului în anul 2017 au fost axate pe creșterea calității activităților de 

pregătire, pe creșterea numărului de sportivi atrași să practice sportul. 

 La fel ca la fiecare început de an calendaristic predomină activitățile administrativ-

organizatorice și cele de pregătire a planurilor de pregătire pentru fiecare disciplină și 

categorie de vârstă. 

 În zona administrativ-organizatorică enumerăm: 

 Reînnoirea contractului de asistență medicală; 

 Reînnoirea contractului de asigurare a autosanitarea la jocurile de juniori U17 și U19; 

 Efectuarea vizitelor medicale periodice pentru toți sportivii legitimați și care participă 

în competiții; 

 Obținerea vizei de la F.R.F. și A.J.F. Hunedoara pentru sportivii care participă în 

competiții; 

 Legitimări și transferuri de jucători; 

 Întocmire și reactualizare documente de evidență și lucru necesare la nivel de club. 

 

Returul campionatului național de juniori U19 și U17 s-a desfășurat alături de echipe 

similare din județele Sibiu, Hunedoara, Alba, Timiș și Caraș-Severin. 

Turul campionatului național de juniori republicani 2017-2018 s-a desfășurat în seria a VII 

a – conform programului stabilit de F.R.F – cu echipe din județele Timiș, Caraș-Severin, Alba 

și Hunedoara. 
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Returul campionatului 2016-2017 la nivelul competiții de copii și juniori, organizate de 

A.J.F. Hunedoara s-au desfășurat în sistem regulat și apoi faza play-off. 

După parcurgerea competițiilor din sistemul regulat, C.S. CFR Simeria s-a clasat pentru 

faza play-off cu echipe la toate categoriile de vârstă (juniori U15, U13 și U11). 

Juniorii U15 au susținut 18 jocuri în campionatul regulat și 5 în sistem play-off, clasându-

se pe locul I reprezentând județul Hunedoara la turneul de zonă. 

Juniori U13 (2004-2005) în sistemul regulat au desfășurat 20 jocuri și 5 jocuri în play-off, 

cu echipe din Petroșani, Lupeni, Călan și Hunedoara, clasându-se pe locul 1.  

C.S. CFR Simeria a obținut dreptul de organizare a turneului de zonă, la etapa organizată 

de C.S. CFR Simeria au fost prezente echipe U13 din județele Timiș, Arad, Bihor, Caraș-

Severin, Dolj și Mehedinți.  

Juniorii U11 (2006) au disputat 20 jocuri în sistemul regulat și 5 jocuri în play-off, 

clasându-se pe locul II.  

Echipe de juniori U15, U13 și U11 au participat la CUPA GRASSROUTS 2017, disputându-

se în total 26 jocuri în competiția organizată de F.R.F. prin A.J.F. Hunedoara.  

La CUPA GRASSROUTS echipele U15 s-au clasat pe locul I la juniori U13 locurile I și la U11 

(2 echipe) locul II și III. 

În 03.04.2017 sportivul Dragoș Danciu a fost convocat la un stagiu de pregătire 

centralizat cu lotul echipei naționale U15, stagiu care s-a desfășurat la CENTRUL NAȚIONAL 

DE FOTBAL DE LA BUFTEA. 

În perioada 09.04.2017 – 19.04.2017, lotul național U15 al României (jucători născuți în 

2002) vor participa la turneul „Gallini World Cup”, care a avut loc în Pordenone – Italia. 

Echipa Națională a României U15 cu Dragoș Danciu în teren a câștigat turneul „Gallini 

World Cup, Dragoș a înscris trei goluri din acțiuni și unul din loviturile de departajare din 

finala turneului.  

În perioada 04.06.2017 – 12.06.2017 a fost convocat alături de echipa națională a 

României U15 la a doua ediție a turneului „Gallini World Cup”, care a avut loc în Budapesta – 

Ungaria. 
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Aparațiile în tricoul echipei naționale au continuat în perioada 19-27.08.2017 Dragoș 

Danciu a fost convocat la acțiunea echipei naționale a României U16 din Birmingham – 

Anglia, unde a avut loc un turne triunghiular. 

C.S. CFR Simeria - secția karate în anul 2017 a participat la 17 competiții interne și 

internaționale, cu un lot de 17 sportivi prezenți la competiții, iar la antrenamente 26-28 

sportivi.  

La competițiile la care au participat cei 17 sportivi au obținut 138 medalii din care 43 

locul I, 52 locul II și 43 medalii locul III. Cele mai importante competiții la care am participat: 

 Cupa orașului Simeria; 

 Campionatul Național; 

 Cupa Dacicus Orăștie; 

 Openul Bihorului; 

 Cupa Stelele Aninei; 

 Openul Timișoarei; 

 Cupa Cupelor Arad; 

 Cupa Târgu-Jiu; 

 Pepe`s Cup Memorial Salonta; 

 Cupa Gorjului – Târgu-Jiu; 

 Cupa Huniazilor; 

 Cupa Sho Dan Timișoara; 

 European Karate Championship; 

 Cupa Cetății Deva; 

 Cupă României; 

 Cupa Kilkenny, Dublin – Irlanda. 

Secția de baschet ca urmare a numărului scăzut de sportivi determinat în principal de 

absența unei competiții care să-i motiveze, din luna septembrie 2017 și-a întrerupt 

activitatea. 

Secția de handbal sub coordonarea prof. Gabriela Diaconu – a cunoscut o dezvoltare prin 

creșterea numărului de sportive, ajungând la 46, numărul lor fiind în creștere. 

Au fost organizate 16 jocuri de pregătire atât pe teren propriu cât și în deplasare. 

Echipa a participat la:  

 Cupa Comunei Vețel – locul III; 
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 Cupa Traian Lalescu Hunedoara – locul IV; 

 Turneul Olimiadei Gimanziilor – locul III. 

Începând cu luna ianuarie 2017, sportivii clubului se pregătesc în sala de gimnastică, 

fitness și forță, sală care are dotări moderne și răspunde tuturor cerințelor de pregătire. 

La ședințele cu părinții s-a prezentat R.O.I. al C.S. CFR Simeria, Regulile pentru părinți, 

capitolele de cheltuieli pe care clubul le poate susține și capitolele de cheltuieli pe care 

clubului nu le poate suporta și s-au ales comitetele de părinți pe fiecare grupă. 

În luna decembrie 2017 a fost organizată GALA SPORTULUI SIMERIAN, sub un nou 

format, cu participarea domnilor Mihai Stoichiță – director tehnic al F.R.F., Gheorghiță 

Geolgău – Departamentul de Scounting al F.R.F., Adrian Mutu, Miodrag Belodedici, Jean 

Vlădoiu și alte glorii ale fotbalului românesc. 

În cadrul galei, Dragoș Danciu a fost premiat fiind decorat sportivul anului 2017. 

Premii au primit și alți sportivi, antrenori, care au obținut rezultate deosebite în 

activitatea sportivă. 

Toți copiii au primit cadouri de la „Moș Crăciun” 

La nivel de club s-au ținut ședințele Consiliului de Administrație în fiecare lună, iar în 

fiecare trimestru s-a prezentat în ședințele de Consiliu Local informare cu privire la 

activitățile clubului sportiv. La ședințe a participat președintele clubului și consilierii locali au 

adresat întrebări pentru lămurirea unor situații cuprinse în raportul de activitate al clubului. 

Cu stimă, 

 

PREȘEDINTE 

VASILE HRIȚAC 

 

 

 

 


