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Clubul Sportiv Mureşul, ca structură sportivă de drept public cu personalitate 
juridică, în subordinea M.T.S., îşi desfăşoară activitatea în baza Legii Educaţiei 
Fizice şi Sportului nr. 69/2000, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
aprobat de Ministrul Tineretului şi Sportului  şi a Regulamentului de ordine 
interioară, având Certificat de Identitate Sportivă. 

Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii 
publice în subordinea organelor administraţiei de stat, şi au drept obiect de 
activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi 
internaţionale. Clubul Sportiv Muresul este clubul sportiv fanion al judetului Mures, 
obtinand in perioada 2001-2018 un numar de 1384 medalii la Competitiile 
Nationale si 120 la Competitiile Internationale. 

Clubul Sportiv Mureşul are în structura sa următoarele secţii pe ramură de 
sport: atletism, arte marţiale, canotaj, ciclism, hochei pe gheata, înot, lupte libere, 
patinaj viteză, patinaj artistic, tenis de câmp, baschet. Activitatea în anul 2018 a 
fost finanţată de la bugetul de stat, faţă de total venituri realizate, în proporţie de 
99% si din venituri poprii în proporţie de 1%. 

 

. 
1. Realizarea obiectivelor şi indicatorilor din programul  

   «Promovarea şi susţinerea activităţii de performanţă»  

În cadrul acestui program s-a realizat: 
1.1. La competiţiile oficiale internaţionale:.   

o La Campionatul European de Taijiquan, care a avut loc în Moscova, 
Rusia, sportiva Apostolache Kiss Andrea, componentă a lotului naţional a obţinut 
un loc I la Campionat Euriopean si un loc IV, si doua locuri 6 la Campionat Mondial 
  



 1.2. În loturile naţionale de juniori şi seniori au fost promovaţi un număr de 
12 sportivi:  arte marţiale 1 sportiv, baschet 1 sportiv, canotaj 5 sportivi,  ciclism 4 
sportivi,  lupte libere 1 sportiv. 

Sportivii nominalizaţi în loturile naţionale, în perioadele de pregătire în cadrul 
clubului au beneficiat de asistenţă metodică şi de o susţinere financiară prioritară, 
alimentaţie de efort,  semi cantonamente , cantonamente  în ţară  şi  participare la  
competiţii internaţionale, în limitele sumelor aprobate în cadrul bugetului de venituri 
şi cheltuieli al secţiilor respective; 

1.3. Activitatea de selecţie, un proces hotărâtor în depistarea şi formarea 
viitorilor performeri cu reale aptitudini  pentru sportul de mare performanţă, stă în 
atenţia permanentă a specialiştilor clubului nostru. În acest sens, s-au organizat 
numeroase acţiuni de selecţie la nivelul municipiului Tg. Mureş, şi a judeţului 
Mureş cât şi în celelalte judeţe ale ţării ( canotaj) .Astfel au fost depistate elemente 
cu reale aptitudini la secţia de canotaj şi au fost completate grupele de începători 
la nivelul secţiilor: arte marţiale, ciclism, canotaj, lupte libere, patinaj. Prin aceste 
acţiuni, au fost testaţi un număr de 300 de copii şi juniori.   

   1.4. S-a participat la consfătuirile periodice de perfecţionare profesională 
organizate de DJST Mureş şi CS Mureşul, şi s-au făcut abonamente la publicaţiile 
editate de Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport, publicaţii consultate de 
specialiştii clubului nostru.  
           
            2. Contribuţia fiecărei secţii şi a antrenorilor la realizarea obiectivelor 
de performanţă  

 
   2.1.  Secţia de arte marţiale 

În cadrul secţiei sunt legitimaţi 21 sportivi.  
o Sub îndrumarea antrenorului Horvath Attila, angajat cu 1/1 normă, 

sportivii secţiei şi-au îndeplinit obiectivele de performanţă propuse pe anul 2018, 
atât în calendarul internaţional cât şi la Campionatele Naţionale, obţinând 13 
medalii prin sportiva Apostolache Kiss Andrea. Cu aceste rezultate, sportiva a 
ajuns pe locul 2 între primii zece sportivi ai județului Mureș. 

2.2. Secţia de Baschet – Secţia a fost reînfiinţată în anul 2010. În cadrul 

secției activează un număr de 20 sportivi sub îndrumarea domnului antrenor Brustur 

Ionel. Obiectivul secției a fost îndeplinit în  Campionatului National U14 feminin. 
2.3.  Secţia de canotaj 
În cadrul secţiei de canotaj activează o grupă de  performanţă formată din 

17 sportivi. Activitatea s-a desfăşurat sub îndrumarea antrenoarei Balint Claudia, 
normă 1/1.  

Obiectivele de performanţă au fost îndeplinite, având ca obiectiv clasarea în 
primele trei locuri la Campionatele Naţionale și participarea la Campionatul 
Mondial, European și Balcanic de juniori. S-au obținut 33 medalii la Campionatele 
Naționale si doua locuri I la Campionat European.  

 
2.4.  Secţia de ciclism 
Secţia de ciclism are în componenţă 10 sportivi legitimaţi.  
Activitatea s-a desfăşurat sub îndrumarea d-lui antrenor Berekmeri Csongor 

angajat cu normă1/1.  



Obiectivele de performanţă au fost îndeplinite, obtinandu-se 6 de medalii la 
Campionatele Nationale . 

2.5.  Secţia de lupte libere  
Secţia a funcţionat cu 40 de sportivi legitimaţi,  împărţiţi în trei grupe astfel: o 

grupă de performanţă seniori – juniori, performanţă cadeţi, o grupă de începători la 
categoria de copii sub îndrumarea antrenoriilor Marton Jozsef – normă 1/1 şi 
Simon Ladislau – norma 1/1.   

 La Campionatelor Naţionale de cadeţii, juniori si seniori s-au obţinut 
9medalii.  

2.6.  Secţia de patinaj viteză  
Secţia de patinaj viteză  are în componenţă 16 sportivi legitimaţi.   
Antrenorul Coros Vasile, încadrat cu 1/1 normă a efectuat pregătirea inca  

din luna ianuarie 2018 pe gheata in baze specifice din Europa, si din aprilie în 
condiţii optime  pe pista de role prezentându-se în condiţii foarte bune pentru 
pregătirea specifică pe role.  

Întrucât Federația Română de Patinaj a intrat în legalitate, Clubul Sportiv 
„Mureșul” Tg. Mureș a participat la competițiile organizate de aceasta, obținănd 7 
medalii. 
 

3.  Măsurile întreprinse pentru promovarea spiritului de fairplay, 
combaterea şi prevenirea violenţei şi al dopajului 

 
Pentru promovarea spiritului de fairplay, în cadrul şedinţelor teoretice de 

antrenament s-a insistat ca, comportarea sportivilor să fie cât mai colegială, pentru 
a forma o coeziune absolut necesară unei întrajutorării reciproce la  
antrenamente şi în competiţii, şi a respectului faţă de adversari, oficiali şi 
spectatori. 

Prevenirea actelor de violenţă a stat în centrul atenţiei conducerii clubului, 
care a elaborat un plan de măsuri, în colaborare cu Federatiile de specialitate. 
 

Pentru prevenire dopajului în sport, s-a prelucrat  cu antrenorii codul 
antidoping al mişcării olimpice, de către medicii specialişti ai Dispensarului medico-
sportiv, fiind obligatorie respectarea cu mare stricteţe a acestui deziderat. 
 

4.  «Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive» 
 
C.S. Mureşul administrează baza materială sportivă din patrimoniul MTS, 

obiectivul prioritar fiind funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea acestora pentru a 
asigura condiţii optime de pregătire şi de desfăşurare a competiţiilor oficiale 
organizate pe aceste baze sportive.   

Pentru buna derulare a programului de întreţinere şi funcţionare a bazei 
materiale sportive, un aport l-a avut personalul salariat, la locul său de muncă sau 
acolo unde era necesar.  
 4.1. Ştrandul ,,1Mai” - baza sportivă  ce face obiectul Programului 
Guvernamental ,,bazine de înot C.S Mureşul a predat amplasamentul pe baza de 
protocol de predare primire în folosinţă gratuită temporară Companiei Naţionale 
de Investiţii S.A, pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Complex de Nataţie”.



 4.2. Pista de role din incinta Ştrandului 1 Mai -  funcţionează în condiţii 
normale pentru antrenamente şi competiţii oficiale organizate şi programate de 
F.R Patinaj şi de către C.S. Mureşul. 
 4.3. Terenul de handbal  -  este reamenajat cu suprafaţă sintetică unde se 
pot desfăşura activităţi în condiţii optime.  
 
 4.4. Patinoarul artificial acoperit:-  investiţie în curs de finalizare, 
aproximativ 75%. Fiind un obiectiv de investitii “in continuare” de interes national 
si international, a fost luat in evidentele CNI in Programul National de Constructii 
de Interes Public si Social si urmeaza a se semna un protocol de predare-primire, 
pe perioada si  in vederea finalizarii investitiei 
    
 4.5. Sala de lupte – s-au  făcut reparaţii şi reamenajări importante, putându-
se desfăşura în condiţii foarte bune antrenamente şi competiţii destinate copiilor 
şi cadeţilor. 
 

 
5.  Colaborarea cu unităţile sportive şcolare. 
Colaborarea cu unităţile structurilor MEC, şcoli sportive, Licee cu program 

special, a fost foarte bună, materializată prin realizarea   de selectii a sportivilor in  
Scolile generale din judetul Mures. 

 

6. Colaborarea cu Direcţia pentru Sport si Tineret a Judeţului Mureş 
Relaţia D.J.S.T.– C.S Mureşul a fost foarte bună, neînregistrându-se 

conflicte sau probleme în activitate.  D.J.S.T. Mureş a acordat în anul 2018, ori de 
câte ori a fost solicitată, sprijin organizatoric şi logistic, ajutând clubul, permanent, 
în activităţile pe care acesta le-a desfăşurat, cu ocazia organizării unor competiţii 
din calendarul intern, aprobat de MTS.  

 
7.Colaborarea cu instituţiile administraţiei publice locale 
Instituţiile administraţiei publice locale cu care a colaborat C.S Mureşul sunt 

Prefectura Judeţului Mureş si Consiliul Municipal Targu-Mures, instituţii care au 
sprijinit activitatea clubului. 

 
8.Preventie si control 
In anul 2018 in urma efectuarii misiunii de audit financiar pentru exercitiul 

financiar al anului 2017, la CS Muresul, Camera de Conturi Mures a emis un 
Certificat de Conformitate. 
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