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RAPORT DE ACTIVITATE AL C.S. CFR SIMERIA
PENTRU ANUL 2018

Clubul Sportiv CFR Simeria la analiză de început de an privind stabilirea priorităților în
proiectul „SĂ CREȘTEM COPIII ÎN MOD SĂNĂTOS PRIN SPORT” și-a fixat ca obiective pentru
anul 2018:






Creșterea numărului de sportivi aflați în pregătire;
Creșterea numărului de discipline sportive puse la dispoziție copiilor din orașul
Simeria pentru practicarea sportului;
Perfecționarea pregătirii antrenorilor;
Prezentarea activității depuse la nivel de club, performanțele obținute individual și pe
echipă;
O bună colaborare cu federațiile naționale de sport pentru promovarea copiilor și
juniorilor de la C.S. CFR Simeria.

Reluarea activităților de pregătire s-a realizate în 08.01.2018.
După efectuarea stagiilor de pregătire, prin dialog cu comitetele de părinți de la fiecare
grupă, s-a aprobat participarea la turnee din municipiile Brașov și Cluj – juniorii U15, Reșița –
juniorii U13, Sibiu și Drobeta Turnu-Severin – juniorii U11, jocuri amicale cu ACS Doria Alba
Iulia și Unirea Alba Iulia la juniori U8, U9, U11 și U15 și la juniori U13 cu CS Alma Sibiu.
Pe plan local s-a asigurat semicantonamente pentru juniorii U19 și U17, U15 și U13 în
săptâmâna de vacanță dintre semestrul I și II (05.02.2018 – 10.02.2018).
Atât la stagiile de pregătire (semicantonament) cât și la turnee, prin dialog cu comitetele
de părinți costurile au fost suportate 50% de club și 50% de către părinți.
Antrenorii de la C.S. CFR Simeria în anul 2018 pe perioada anului școlar 2017-2018, de la
ora 15:00 – 16:00 în mod voluntar, în zilele de luni - joi au efectuat instruirea elevilor de la
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C.T.T.F. „Anghel Saligny” Simeria – în proiectul „Școală după Școală”. În cadrul acestor
activități, antrenorii au identificat copii care nu participau la antrenamentele clubului, astfel
că în urma discuțiilor purtate de antrenori, acei copii au venit și s-au legitimat la club.
Juniorii U19 și U17 au fost repartizați de către F.R.F. în seria VII-a, zona de sud-vest a
țării, cu echipe din județele Timiș, Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara și Gorj. La finalului
campionatului 2017-2018, juniorii U19 s-au clasat pe locul II și juniorii U17 pe locul VI.
După parcurgerea sistemului regulat a competițiilor de fotbal organizate de A.J.F.
Hunedoara, C.S. CFR Simeria a fost în play-off-ul competiției cu toate echipele la toate
categoriile de vârstă.
Jucătorii Adrian Aprotosoaei (n. 2005) s-au transferat la ACS Luceafărul Drobeta TurnuSeverin și Robert Tamaș (2005) s-a transferat la C.S. Universitatea Craiova.
Trei jucători Dacian Buta, Adrian Tilea și Mihai Panțiru – U17, a fost chemați de către
F.R.F., la Centrul de Excelență de la Târgu-Mureș la un stagiu de pregătire.
În perioada 25.02.2018 – 02.03.2018 președintele clubului, pe cheltuiala F.R.F., a
participat la un stagiu de pregătire la Nicosia – Cipru cu naționala U17 a României.
În luna aprilie 2018 președintele clubului a participat la Adunarea Generală F.R.F. și la
Adunarea Generală a A.J.F. Hunedoara.
La 04.04.2018 la baza sportivă a C.S. CFR Simeria F.R.F a organizat selecție pentru
alcătuirea echipei din zona de S-V, juniori născuți în anul 2004, C.S. CFR Simeria având 7
jucători selecționați (cei mai mulți) pentru selecționata Turneului Speranței.
În luna august 2018 se transferă Toma Abrudean – la F.C.S.B., Andrei Deak la A.C.S.
Viitorul Arad și Tudor Opriș UTA Arad.
În data de 03.03.2018 se organizează la Simeria CUPA ORAȘULUI SIMERIA la karate,
competiție la care participă 150 sportivi de la 17 cluburi și asociații sportive. C.S. CFR Simeria
ocupă locul IV cu 58 puncte.
În perioada 20-26 august 2018, 5 sportivi de la secția karate participă la stagiul de
pregătire organizat de FRAM – Departamentul EUR&KA.
În 14 octombrie 2018, un număr de 21 de sportivi de la C.S. CFR Simeria au participat la
CUPA MOȘNIȚA NOUĂ sub coordonarea lui SENPAI DORIN VESA. După desfășurarea
probelor individuale și pe echipă, clubul a reușit clasarea pe locul I în fața mai multor cluburi
renumite din județele Timiș, Arad, Hunedoara, Gorj și Caraș-Severin.
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În 14.04.2018 sportivele de la secția de handbal au participat la „CUPA PRIMĂVERII”
pentru junioare III și IV.
La disciplina handbal echipa a participat la mai multe turnee organizate în județul
Hunedoara (Cupa Comunei Vețel – 01.09.2018, 15.09.2018 – Cupa Straja – junioare IV).
În perioada 13-15 aprilie 2018 a fost organizată „CUPA MONDIALĂ AEROMODELISM” cu
participare internațională, sportivi din 17 țări sub egida FAI.
În perioada 13-15 aprilie 2018 clubul s-a implicat în organizarea festivalului de zbor cu
parapanta „Îngerii prieteniei” etapă de Cupă Mondială și etapă de Cupa României sub egida
FAI.
În luna mai 2018 antrenorii secțiai de fotbal cu licența A și B UEFA, au participat la stagii
de pregătire în municipiul ARAD.
În luna decembrie 2018 a început activitatea, la secția de baschet sub coordonarea
antrenoarei Mirela Handrachi – unde deja sunt 35 sportivi, iar numărul lor este în creștere.
Anul 2018 a reprezentat pentru C.S. CFR Simeria participarea în competiții cu:







4 echipe la interliga de iarnă – competiție organizată de A.J.F. Hunedoara;
2 echipe de fotbal juniori U11;
2 echipe de fotbal juniori U13;
O echipă calificată la competiția organizată de F.R.F. – Liga Elitelor U15 – participand
la faza zonală alături de echipe din Hunedoara, Arad și Timiș;
O echipă de fotbal U15;
2 echipe în campionatul național de juniori U19 și U17.

Echipa de handbal junioare IV – a fost înscrisă și a participat în Campionatul Județean de
handbal feminin.
Grupa de juniori U13 a participat la CUPA CENTENARULUI în 01 noiembrie 2018 unde a
reușit clasarea pe locul 5 din 64 de echipe. CFR Simeria a pierdut în sferturile întrecerii unde
a făcut egal cu FC Bacău 2-2, pierzând la penalty-uri.
În perioada 24 septembrie – 07 octombrie 2018, Raul Opric a fost prezent la lotul
național U17 al României și a participat la Turneul de Calificare pentru Campionatul
European U17.
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În perioada 26 – 29 noiembrie 2018, Raul Opric a fost convocat și a participat alături de
lotul național U17 al României la o dublă amicală împotriva echipei naționale similare a
Serbiei, la Craiova.
La ședințele cu părinții de la fiecare secție și grupă sportivă, a fost ales casierul grupei și
comitetul de părinți.
Comitetele de părinți au ales președintele comitetului de părinți pe club, pentru 20172018 fiind BENEL MOULAT AHMED (gr. 2004-fotbal), iar pentru 2018-2019 PETRU BASARABĂ
de la grupa 2008 – secția de fotbal.
În 14-15 decembrie 2018 s-a organizat GALA SPORTULUI SIMERIAN, eveniment la care
au participat domnii Răzvan Burleanu – președintele F.R.F., Mihai Stoichiță – Directorul
Tehnic al F.R.F., Gheorghiță Geolgău – Manager Departament Scounting F.R.F., Shihan Mihai
Cioroianu – director tehnic în cadrul Federației Române de Arte Marțiale – departamentul
EUR&KA, Shihan Nicolae Iordăchescu – membru în comisia tehnică IKU, Ștefan Beregsaszy –
directorul academiei olimpice – filiala Hunedoara și antrenor emerit, Ion Mătăsaru –
antrenor emerit și alte glorii ale sportului românesc.
În data de 15.12.2018, în sala de consiliu a Primăriei orașului Simeria, a avut loc o ședință
tehnică în care s-au dezbătut teme prin care se poate dezvolta fotbalul românesc. La ședință
au participat domnii Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță, Gheorghiță Geolgău, Cristian Petrean
– președintele AJF Hunedoara, alți oficiali AJF Hunedoara, oficiali ai cluburilor de fotbal din
județul Hunedoara și antrenori de fotbal.
În anul 2018 sportivul anului a fost declarat Raul Opric.
Premii, diplome, trofee au primit și alți sportivi cu rezultate sportive deosebite.
Toți sportivii clubului au primit medalia „centenară” și cadouri din partea lui „Moș
Crăciun”.
Lunar au avut loc ședințele Consiliului de Administrație al C.S. CFR Simeria, președintele
clubului trimestrial a depus la registratura Primăriei orașului Simeria, rapoarte de activitate
ale clubului pentru Consiliul Local al orașului Simeria, a participat la ședințele Consiliului
Local unde a răspuns întrebărilor adresate de consilierii locali.
Cu stimă,
PREȘEDINTE
VASILE HRIȚAC
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