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C.S. CFR Simeria 

Nr. 11 din 09.01.2017 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL C.S. CFR SIMERIA 

PENTRU ANUL 2016 

 

 

 C.S. CFR Simeria în anul 2016 și-a dezvoltat activitatea la nivel de copii și juniori 

existând preocupare atât din partea staffului tehnic dar și cel administrativ de a crește 

numărul copiilor și juniorilor aflați în activitatea de pregătire dar și de a da posibilitatea 

copiilor și juniorilor de a participa la competiții.  

 Pentru respectarea R.O.A.F. la secția de fotbal sau efectuat două vizite medicale 

periodice (primul trimestru și trimestrul trei), au fost solicitate către A.J.F. Hunedoara și 

F.R.F. aplicarea vizelor cu drept de joc, desfășurându-se toate activitățile prevăzute de 

R.O.A.F. și R.J.S.T.F. pentru înscrierea și participarea în competiții.  

 În stagiul doi de pregătire dintre turul campionatului 2015-2016 în perioada 27 

februarie – 02 martie 2016, juniorii clubului născuți între anii 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 , 

2000, 1999 și 1998 au făcut deplasarea la Udinese Academy unde alături de antrenorii secției 

de fotbal au beneficiat de o experiență bună în baza de pregătire de la UDINESE ACADEMY. 

La acest turneu în 29.02.2016, echipa de juniori născuți în anul 2005, antrenată de 

Florin Danciu a învins cu scorul de 3-2 pe juniorii de la Udinese Calcio, cele trei goluri ale 

formației noastre au fost înscrise de Robert Tamaș. 

 Antrenorii clubului au primit informații de la antrenorii italieni despre metode 

moderne de pregătire în activitatea copiilor și juniorilor. 

 La data de 28.02.2016, juniorii și staff-ul clubului au asistat la jocul de SERIA A  dintre 

UDINE – VERONA, înainte de joc și în pauza jocului, crainicul stadionului, împreună cu doi 
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sportivi ai clubului născuți în 2004 și 2002 au vorbit în limba italiană despre proiectul clubului 

nostru și despre parteneriatul cu UDINESE ACADEMY. 

Prin adresa nr. 50/11.07.2016 am solicitat precizări partenerilor de la Udinese 

Academy, precizări cu privire la costurile colaborării în plan fotbalistic pentru campionatul 

2016-2017. În data de 16 și 17 august 2016, am primit precizări cu privire la costurile 

colaborării, fapt pentru care Consiliul de Administrație al C.S. CFR Simeria a solicitat 

întreruperea colaborării din cauza costurilor ridicate. 

 Echipa de juniori U19 a activat în seria a V-a și a disputat 26 partide, clasându-se pe 

locul VI. 

 Echipa de juniori U17 a disputat 28 partide în cadrul campionatului național de juniori 

republicani seria a V-a și s-a clasat pe locul V. 

 Echipa de juniori U15 (2001-2002) a activat în clasamentul județean, a disputat 18 

jocuri și s-a clasat pe locul III. 

 Echipa de juniori U13 I (2003-2004) a activat în competiția organizată de A.J.F. 

Hunedoara, a disputat 20 jocuri și s-a clasat pe locul 2. 

 Echipa de juniori U13 II (2003-2004) a disputat 20 jocuri în competiția organizată de 

A.J.F. Hunedoara și s-a clasat pe locul 7.  

 Echipa de juniori U11 (2005-2006) CFR Simeria a participat în campionatul județean, a 

disputat 18 jocuri și s-a clasat pe locul I. 

 Echipa CFR Simeria II juniori U11 (2005-2006) a disputat 18 jocuri și s-a clasat pe locul 

10.  

 C.S. CFR Simeria a avut câte o echipă la faza județeană a trofeului Gh. Ola și Gh. Ene.  

 C.S. CFR Simeria a participat la CUPA GRASSROOTS 2016 cu: 

 2 echipe la juniori U15 (2002-2003) – ocupând locul I și VI, competiție finalizată în 

25.06.2016; 

 2 echipe la juniori U13 (2004-2005) – ocupând locul I și II, competiție finalizată în 

26.06.2016; 

 O echipă de juniori U11 (2006) unde C.S. CFR Simeria a ocupat locul I – competiția 

finalizată în 12.06.2016. 
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Pentru campionatul 2016-2017 după îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere în 

competiție prevăzute de R.O.A.F., au fost înscrise în competiția la: 

  juniori U19 și juniori U17, F.R.F. repartizându-ne cu echipe din județele Timiș, Caraș-

Severin, Sibiu și Alba Iulia; 

 Juniori U15 (2002-2003) o echipă; 

 Juniori U13 (2004-2005) două echipe; 

 Juniori U11 (2006-2007) o echipă. 

În 14.08.2016 s-a organizat turneul de fotbal pentru juniori D – 2003-2004 – competiția 

la care au participat printre alte echipe și UTA Arad, Atletico Arad și Universitatea Petroșani. 

În anul 2016 clubului a întrerupt colaborarea cu antrenorul Ciprian Pepenar care a plecat 

la CNS Cetate Deva, în locul lui venind antrenorul Daniel Haidiner. 

Secția de baschet și-a desfășurat activitatea sub îndrumarea antrenorului Călin Bianu – 

fiind programate câte două antrenamente în fiecare săptămână. 

Secția karate – în anul 2016 antrenați de Sensei Ion Hrițcu au participat la 16 competiții 

naționale și internaționale, cu un lot format din 25 sportivi, care au obținut 155 medalii din 

care: 

 Locul I – 48 medalii; 

 Locul II – 57 medalii; 

 Locul III – 50 medalii. 

De asemenea C.S. CFR Simeria la 2 competiții s-a clasat pe primele trei locuri în 

clasamentul întocmit între cluburi. 

Secția de handbal – antrenor Gabriela Diaconu înscrisă în Campionatul Județean de 

Handbal junioare. 

Au disputat 12 partide de pregătire, atât pe teren propriu cât și în deplasare.  

Au participat la: Cupa Traian Lalescu – locul VI și Cupa Orașului Hunedoara – locul IV 

C.S. CFR Simeria a acordat sprijin FAI și a fost partener în organizarea Festivulului de zbor 

cu parapanta „Îngerii prieteniei”.  

În luna august 2016 au fost organizate competiții de minifotbal pentru amatori și grupele 

de copii și juniori de la club. 
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În luna decembrie 2016 au fost organizate competiții de fotbal în sală pentru grupele de 

copii și juniori în cadrul „Cupei Crăciunului”. 

În luna decembrie 2016 au fost executate lucrări pentru amenajarea sălii de gimnastică și 

fitness a clubului, unde din trimestrul I 2017 se vor pregăti sportivii clubului.  

A fost organizată Gala Sportului Simerian 2016 unde au fost premiați cei mai merituoși 

sportivi și antrenori ai clubului, iar „Moș Crăciun” i-a răsplătit cu dulciuri pe toți copiii de la 

clubului sportiv. 

 Trimestrial am depus în ședințele de Consiliul Local, rapoarte de activitate, fiind 

prezent în ședințe unde am răspuns întrebărilor adresate de consilierii locali. 

Cu stimă, 

 

PREȘEDINTE 

VASILE HRIȚAC 
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