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Clubul Sportiv CFR Simeria începând cu luna ianuarie 2019 a lucrat la strategia de
stabilind următoarele:




Activități dedicate împlinirii a 110 ani de sport în Simeria, în care s-a realizat „Cartea
de onoare a Clubului Sportiv CFR Simeria”, imnul Clubului Sportiv CFR Simeria,
tipărirea cărții „Istorie și tradiție la C.S. CFR Simeria”;
Activități de prezentarea activității sportive la nivelul clubului în istoria de 110 ani, în
data de 18 mai 2019 la care au fost prezente, personalități ale sportului din oraș,
județ și la nivel național.

La eveniment au fost prezenți Miodrag Belodedici și Jean Vlădoiu din partea F.R.F.,
Cristian Petrean – președinte A.J.F. Hunedoara, Ion Mătăsaru – antrenor emerit, Ștefan
Beregszaszy – antrenor emerit atletism și Mihai Cioroianu – Directorul departamentul
EUR&KA – FRAM.
La baza sportivă în data de 18.05.2019, juniorii 2008 și 2006 au jucat contra juniorilor de
la FC CFR 1907 CLUJ.
Tot în cadrul activităților de a marca cei 110 ani de sport la Simeria s-au desfășurat la
baza sportivă mai multe acțiuni sportive:




Etapă CUPA GRASSROOTS U11;
Două semifinale ale CUPEI ROMÂNIEI – faza județeană;
O etapă a campionatului județean U15 – PLAY-OFF.
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Activitățile administrative de reparații, întreținere a bazei sportive pentru
evenimentul „110 ani de sport în Simeria” și pentru omologarea bazei sportive de către
F.R.F. pentru campionatul 2019-2020 au fost prestate de SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria.
Clubul Sportiv CFR Simeria împreună cu Centrul Cultural și de Creație al orașului
Simeria a organizat activități sportive și culturale dedicate zilei de 1 iunie – ZIUA
COPILULUI.
În perioada 28 mai – 01 iunie 2019, echipa de juniori U11 (n. 2008) a participat la TIA
(Turneul Internațional Aigle – Elveția), unde au participat 22 echipe din 6 țări.
C.S. CFR Simeria a câștigat locul I și trofeul FAIR-PLAY - evoluția și comportarea
juniorilor fiind apreciată de organizatori și echipele participante.
Prin implicarea conducerii clubului, sponsorilor fam. Schmutz și Decoster din Aigle –
au achitat taxa de participare, cazare și masă pe toată perioada competiției. Roland
Decosterd a sponsorizat echipa cu un rând de echipament de prezentare.
Părinții juniorilor au achitat 50% din valoarea transportului, iar 50% a fost achitată de
către club.
Pentru suma achitată de părinți, prin casierul grupei 2008 – doamna Laura Negrilă,
societatea care a efectuat transportul a eliberat factură și chitanță fiscală.
C.S. CFR Simeria în perioada 12-14 aprilie 2019 s-a implicat în organizarea CUPEI
MONDIALE DE AEROMODELISM unde au participat peste 110 sportivi și oficiali ai FAI din
18 țări.
În 12.03.2019 a fost organizat cu sprijinul SPORT PSY 1 pentru sportivi și oficialii
clubului, un seminar de „PSIHOLOGIE SPORTIVĂ”.
În 05.03.2019 cu sprijinul A.J.F. Hunedoara – seminarul privind „REGULILE JOCULUI
DE FOTBAL ȘI ULTIMELE MODIFICĂRI ADUSE ACESTUIA”.
În perioada 01 – 03.02.2019, 7 echipe au participat la turneul „ȚARA HAȚEGULUI
JUNIORS CUP INDOOR” la Hațeg și Sântămărie-Orlea:
-

Grupa 2006 – locul I;
Grupa 2007 – locul V;
Grupa 2007 – locul VI cu juniori născuți în anul 2008;
Grupa 2008 – locul III;
Grupa 2009 – locul IV;
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-

Grupa 2010 – locul II;
Grupa 2011 – locul IV.

Începând cu 01.02.2019 jucătorul RAUL OPRIC (2002) component al lotului echipei
naționale de juniori s-a transferat la UTA ARAD.
La acțiunea de selecție a echipei județului Hunedoara U13, un număr de 7 juniori au
fost selecționați de la C.S. CFR Simeria: David Bocșa, Adrian Guga, Adrian Aprotosoaei,
Alex Ilca, Eric Moisă, Eduard Grill și Răzvan Malea.
În 26.06.2019 jucătorul Adrian Aprotosoaei a fost convocat la selecția finală a
TURNEULUI SPERANȚEI – din municipiul Lugoj.
La final de campionat 2018-2019, C.S. CFR Simeria a fost singurul club din județul
Hunedoara care a fost prezent la 6 turnee de zonă clasându-se:







o Pe primul loc la:
Juniori B1 (U17) – turneu zonal la Timișoara;
Juniori U11 (2008) – turneu zonal la Timișoara;
Juniori Trofeul Gh. Ola – turneu zonal la Reșița;
Juniori Trofeul Gh. Enel – turne zonal la Simeria;
o Locul II la:
Juniori U13 – turneu zonal Ploiești;
Junioare IV – handbal – turneul zonal Sânnicolau Mare.

Toate costurile pentru turneele zonale (masă, cazare, transport, indemnizație de
arbitraj ș.a). au fost suportate de C.S. CFR Simeria.
După desfășurarea sezonului regulat la juniori U15, C.S. CFR Simeria s-a clasat pe
primul loc în grupă și s-a calificat în competiția LIGA ELITELOR U15 pentru al doilea an
consecutiv, competiție organizată de F.R.F. la care participă echipe din jud. Hunedoara și
Timiș.
Toate costurile (transport, masă, asistență medicală, autosanitară, indemnizație de
arbitraj ș.a.). au fost asigurate integral de C.S. CFR Simeria.
Secția de handbal - junioare IV – au participat în campionatul județean, s-au clasat pe
locul II și au reprezentat județul Hunedoara la Turneul EUROREGIONAL de la SânnicolauMare din perioada 12-14.04.2019, costurile legate de cazare, masă, tranport,
indemnizație de arbigraj ș.a., au fost suportate de către C.S. CFR Simeria.
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Secția de baschet – cu număr de sportivi în creștere la grupele 2005-2006, 2007-2008
și 2009-2012 au disputat mai multe jocuri amicale.
În 07.12.2019 la sala de sport a Școlii Generale Sigismund Toduță s-a organizat CUPA
DE IARNĂ unde au participat 175 sportivi și oficiali de la cluburile de baschet – C.S.
Viitorul Arad, AS Malenbach Baschet Sebeș și C.S. CFR Simeria.
În 15.12.2019 grupa 2005-2006 a disputat un joc amical la Sibiu împotriva echipei
C.S.S. Sibiu, sportivii noștri impunându-se cu 95-85.
La secția de atletism – prof. Popescu Laurențiu a avut trei antrenamente în fiecare
săptămână iar în 16 noiembrie 2019, în Parcul Dendrologic din Simeria a organizat
CROSUL DE TOAMNĂ pentru copii cu vârste cuprinse între 9-14 ani.
În perioada 28-29 septembrie 2019, la Simeria s-a organizat a doua ediție a CUPEI CFR
Simeria la tenis de masă categoria A.
La karate campionii naționali Ionuț Vesa și Delia Breazu au participat la un stagiu de
pregătire național organizat de FRAM – departamentul EUR&KA în perioada 15-25 august
2019.
Consiliul de Administrație al C.S. CFR Simeria a aprobat Hotărârea nr. 109 din
27.06.2019 privind plata cotizației lunare, R.O.I. al C.S. CFR Simeria, Regulile pentru
părinți, capitolele de cheltuieli care pot fi susținute de club, care nu pot fi susținute de
club și care pot fi susține de club în parteneriat cu părinții sau sponsorii identificați de
părinți.
La nivelul clubului a fost ales de către părinți, comitetele de părinți pe grupe și
discipline sportive, casierii pentru fiecare grupă și comitetul de părinți la nivel de club.
Președintele clubului și vicepreședintele clubului au întocmit și au înaintat trimestrial
Consiliului Local al orașului Simeria rapoarte cu activitatea clubului.
Președintele și vicepreședintele clubului au participat trimestrial la ședințele
Consiliului Local unde s-au prezentat rapoartele de activitate ale C.S. CFR Simeria, unde
au răspuns la întrebările adresate de consilierii locali.
Cu stimă,
PREȘEDINTE
VASILE HRIȚAC
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