AUTORITATEA NATIONALA PENTRU SPORT SI TINERET
CLUBUL SPORTIV “VIITORUL” VASLUI

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
CLUBULUI IN ANUL 2011
Clubul Sportiv “Viitorul” Vaslui, a fost infiintat in baza Legii nr. 29/1967 privind dezvoltarea activitatii de educatie fizica si
sport, prin Hotarirea nr. 1305 din 26 octombrie 1973.La data infiintarii facea parte din categoria a - II - a de cluburi cu sectiile:
atletism, lupte, handbal si fotbal.
Pe toata durata de activitate de la infiintare si pina in prezent, clubul a functionat in baza normelor generale de functionare a
cluburilor sportive si a regulamentelor proprii de organizare si functionare.
In perioada 1971 – 1976 s-a creat Complexul Sportiv din orasul Vaslui pe o suprafata de 14.760 m.p., teren transmis in
proprietatea clubului de catre Consiliul Popular Judetean Vaslui, conform deciziei nr. 256/1973, ulterior a fost construita Pista de
aeromodele si automodele in 1978, etc.
Astfel in 2003, in lista de mijloace fixe a Clubului Sportiv “Viitorul” Vaslui, figurau urmatoarele bunuri patrimoniale:
Sediul administrativ, sala de lupte si spatii de cazare sportivi, in folosinta din anul 1989;
Teren de fotbal, gazon 500 locuri si anexe, in folosinta din 1984;
Teren de fotbal cu zgura si anexe, in folosinta din 1974;
Teren handbal si baschet tribuna si anexe, in folosinta din 1976;
Pista aeromodele si automodele, cu strat de asfalt la partea superioara, in folosinta in 1978;
Sala Polivalenta si anexe, in folosinta din 1978;
Popicarie sala cu pista de popice ridicare manuala, in folosinta in 1992;
Cantina, sala de mese cu 30 de locuri, in folosinta din 2000.
Toate imobilele si constructiile sportive (bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului), au fost inscrise in Cartea Funciara
nr. 5/N a Statului Roman – loc. Vaslui, incheiere la dosar nr. 6209/03.11.2003 a Judecatoriei Vaslui, privind intabularea dreptului de
proprietate asupra patrimoniului din administrarea Clubului Sportiv “Viitorul” Vaslui.

Dupa prezentarea acestui scurt istoric, din care se vede ca in bazele sportive apartinind clubului nu s-au mai facut investitii,
acestea sau deteriorat in timp,iar pentru intretinerea lor s-a alocat prea putini bani. De mentionat, ca pe parcurs din cele patru sectii
existente la crearea clubului au mai ramas doar doua, atletism si lupte libere.
Anul 2009, pentru Clubul Sportiv ˝Viitorul˝ Vaslui, a reprezentat in plan sportiv prilejul realizării obiectivelor propuse şi de
continuitate a activităţii sportive de performanţă, iar in plan managerial si administrativ s-a reusit a se obtine de la M.T.S. suma de
135.577,63 lei, ce a fost utilizata pentru anveloparea termica a cladirilor : sala de lupte, camin sportivi, bucatarie, sala de mese,
magazia materiale sportive, Sala Polivalenta – partial, precum si la inlocuirea usilor si geamurilor din lemn, uzate fizic.
a) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul « Promovarea sportului de performanţă ».
Activitatea Clubului Sportiv “Viitorul” Vaslui s-a desfăsurat in temeiul prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr.
69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel fiind club de interes public a functionat in baza Regulamentului cadru
privind organizarea si functionarea cluburilor sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului.
Activitatea sportivă a urmărit creşterea nivelului valoric al sportului de performanţă în scopul reprezentării cu succes si a unei
clasificari cit mai bune atit în competiţiile naţionale cit si internaţionale. Prin prezenţa în următorul ciclu olimpic a sportivilor în
loturile naţionale ne propunem ca obiective de performanţă pentru perioada 2010-2012 participări cât mai multe la CE şi CM atât la
juniori cât şi la seniori şi 2-3 reprezentări la Olimpiada din 2012. Dintre sportivii care au activat sub culorile clubului nostru si au
realizat performanţe, menţionăm pe următorii :
1. Vartolomei Ionela Roxana
2. Alestar Andrei
3. Baran Oana Georgiana
4. Tacu Mădălina Claudia
5. Grasu Mihai Liviu
6. Pădure Ionut Bogdan
7. Ciobotaru Simona
8. Costin Madalina Nicoleta
9. Ionita Victor
10.Netedu Mădălina
11.Pauc Andreea Elena
12.Papuc Mihaela Elena

13.Perju Gabriela
14.Costan Liviu
15.Craiu Stefan
16.Perju Marcela
17.Luchian Loredana
Susţinerea materială cu prioritate a sportivilor care au probat valoare în timp şi în special a sportivilor care sunt cooptaţi la
loturile naţionale.
Propagarea valorilor morale şi educative ale sportului, făcându-se cunoscute influenţele sale din punct de vedere biologic şi
formativ asupra tineretului.
Se vor lua măsuri pentru preântâmpinarea cazurilor de dopaj şi prevenire a violenţei în sport.
b) Analiza realizării obiectivelor pe fiecare ramură de sport şi a indicatorilor din programul « Intreţinerea,
funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive ».
In cadrul programului « Intreţinerea , funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive », în 2009 s-au făcut paşi importanţi
trei dintre proiectele inaintate au avut succes, cu sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului cum ar fi :
Cu banii alocati de Ministerul Tineretului si Sportului au fost inlocuite 29 de usi si 46 geamuri din lemn uzate fizic, cu timplarie
de termopan in spatiile : camin sportivi, sala lupte, bucatarie, sala polivalenta, in total 111,64 mp, au fost executate lucrari de
anvelopare termica exterioara a cladirii “ Sala de Lupte”, unde se afla caminul sportivilor, in total 630 mp si anveloparea termica a
225 mp la Sala Polivalenta in zona vestiarelor.
Tot cu resurse financiare de la MTS, au fost procurate materiale si echipamente sportive in suma de 39.401 lei. Din aceiasi
suma am procurat si trei mese de tenis pe care le utilizam in sportul de masa, acestea sunt acum generatoare de surse de venit.
Cu resurse financiare proprii rezultate din incasarile clubului, au fost realizate urmatoarele :
- s-au reparat gardurilor de imprejmuire a bazelor sportive ;
- au fost eliberate spatiile blocate cu utilajele vechi, fara utilitate pentru club, in baza sportiva;
- au fost indepartate de pe tavanul Salii Polivalente corpurile de iluminat fara utilitate, precum si sistemul de iluminat ringul
de box ;
- s-au efectuat reparatii constind in tencuit si varuit peretii interiori din Sala Polivalenta, a fost inlocuita podeaua deteriorata si
vopsita suprafata de joc ;

- s-au efectuat reparatii exterioare constind in tencuire, varuire si inlocuirea acoperisului cu tabla, la anexa dintre Sala
Polivalenta si Stadionul Municipal ;
- a fost inlocuita instalatia de incalzire si caloriferele din Sala de Lupte, caminul sportivilor, vestiare, bucatarie si sala de
mese ;
- au fost executate reparatii curente si lucrari de igienizare in vestiare, hol si sala de lupte ;
- a fost refacuta tencuiala peretilor, s-a aplicata gresie si faianta, s-a inlocuit instalatia sanitara, la vestiarul arbitrilor din Sala
Polivalenta;
- a fost scoasa apa infiltrata din subsolul salii polivalente si eliberat spatiul de instalatia de ventilare – nefunctionala, distrusa
de mai multi ani;
- au fost inchise gurile de ventilare cu scopul de a obtura intrarea aerul rece in interiorul Salii Polivalente ;
- s-au facut lucrari de reparatie a glafurilor la usile si geamurile inlocuite ;
- au fost construiti 24 ml de gard cu fundatie, stilpi din fier si plasa sudata la sediul camin sportivi;
- s-a efectuat reparatia capitala la sala de mese, bucatarie si anexe ;
Obiective principale propuse pentru 2010 :
1. Realizarea prelungirii acoperisului la sala de lupte.
- acoperisul a fost prost construit, latura exterioara inchide pe perete fara a avea streasina astfel apa de la ploaie si zapada se
scurg pe perete, iar pe timp de iarna cind se produce inghetul umfla trotuarele.
2. Efectuarea de imprejmuiri cu garduri la pistele de aruncari in scopul realizarii protectiei celor ce asista.
3. Construirea grupurilor sanitare la Sala Polivalenta.
- nu exista decit o singura baie aflata intr-un stadiu necorespunzator, este in utilizarea societatii care are spatiul inchiriat.
- sala nu dispune in prezent de doua grupuri sanitare afectate pentru spectatorii ce participa la diverse evenimente sportive.
- realocarea de spatii cu destinatie pentru grupuri sanitare.
4. Reparatia exterioara a salii polivalente, anveloparea termica si hidroizolatia partiala a cladirii.
- in holul pe unde se face accesul sportivilor la vestiare s-au creat infiltratii de apa prin plafonul cladirii si pe peretele exterior.
- peretii exteriori ai luminatorului necesita a fi izolati termic, apoi hidrizolatia acoperisului.
5. Amenajarea spatiilor din sala polivalenta in camerele unde a fost magazie si arhiva si unde a fost inchiriat pentru culturism.
6. Reparatia kapitala a vestiarului de fotbal, redimensionarea spatiilor, extinderea unui nivel, executarea unei sali de forta pentru
sectia de atletism.
7. Obtinerea aprobarilor necesare si reamenajarea spatiului « sala popicarie », in sali pentru tenis de masa.

8. Lucrari de consolidare a gardurilor ce imprejmuiesc baza sportiva si amenajarea unei parcari pentru club.
9. Instalatia termica din sala polivalenta si izolatia plafonului.
10. Covor asfaltic pe terenul de handbal si baschet, sau un parteneriat in vederea realizarii unui teren sintetic.
Financiar s-au făcut eforturi pentru completarea veniturilor proprii necesare pentru plata salariatilor din administrativ si
realizarea activitatilor sus mentionate .
Acestea au fost realizate din activitatea legată de închirierea Sălii Polivalente.
c) Contribuţia fiecărei secţii la realizarea obiectivelor de performanţă ale clubului.
In anul 2010 secţia de atletism a depăşit numarul de medalii propuse , iar secţia de lupte libere şi-a realizat parţial obiectivele
propuse.
d) Contribuţia fiecărui antrenor la realizarea obiectivelor de performanţă ale fiecărei secţii.
Clubul in cele două secţii, atletism şi lupte libere, are următoarele încadrari :
Sectia Atletism:
Popa Ciprian – profesor, angajat cu norma intreaga, in anul competitional 2011, a avut ca obiective si a obtinut urmatoarele
rezultate:
Obiective 2011
Ioniţă Victor
Ciobanu Bianca-Elena
Tudusciuc Mălina
Bordun Cosmina

2 x locul I-III C.N. Ar. Lungi. J3 şi CN J3
2 x locul I-III C.N. Ar. Lungi Copii 1 şi C.N. Copii 1
2 x locul I-III C.N. Ar. Lungi Copii 1 şi C.N. Copii 1
2 x locul I-III C.N. Ar. Lungi Copii 1 şi C.N. Copii 1

Realizat
Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Anul
naşterii

Categoria

Rezultate obtinute la
Campionatele Naţionale

1

Ioniţă Victor

1997

Juniori 3

2

Ciobanu Bianca
Elena
Tudusciuc Mălina
-Andreea
Bordun Cosmina

1998

Copii 1

1999

Copii 1

1999

Copii 1

C.N. Aruncari Lungi- loc.I
C.N.Jun.3 - Loc.I ciocan
C.N.Aruncari Lungi Copii 1Loc.III ciocan
C.N.Aruncari Lungi –Loc.II
C.N.Copii 1-Loc.III ciocan
C.N.Copii 1-Loc.II ciocan

Melinte MarioIonuţ

2002

Copii 3

C.N.Aruncari Lungi - Loc.VI oina

3
4
5

Maxim Laurentiu – profesor, angajat cu norma intreaga, in anul competitional 2011, a avut ca obiective si a obtinut urmatoarele
rezultate:
Obiective 2011
2 Loc.I-III seniori
2 Loc.I-III tineret
1 loc I-III Jun.I
2 loc I-III Jun.II
2 loc I-III Jun.III
4 loc III-VI Jun.III
1 loc IV-VI Jun.III
2 loc. I-III copii 1
1 loc. I-III copii 2

Vartolomei Ionela, Baran Oana-Georgiana
Tacu Mădălina, Moişanu Florin
Pădure Bogdan
Viziru Adi, Costin Nicoleta
Ciobotaru Simona, Piţu Mihai
Bunescu Elena, Iftene Alexandra, Robu Lavinia, Moroşanu Diana
Zaharia Mădălina
Roznov Federica, Micu Mihai-Andrei
Bocăneţ Viorica

Realizat
Nr. Numele si
crt prenumele
1
Vartolomei IonelaRoxana
2
Alestar Andrei
3
Baran OanaGeorgiana
4

Tacu MădălinaClaudia

5
6

Moişanu Florin –
Mihai
Pădure Bogdan

7

Viziru Adi-Gabriel

8

Costin MădălinaNicoleta

9

Ciobotaru Simona

Anul
Categoria Rezultate obtinute la
naşterii
Campionatele Naţionale
1988
seniori
C.N.Aruncări Lungi Loc.II
C.N.Sen. loc.II
seniori
C.N.Sen. loc.II
1988
seniori
C.N.Aruncări Lungi Sen. Loc.V
ciocan
C.N.Sen. loc.II; Int.Rom.Loc.II
1991
tineret
C.N.Aruncări Lungi Sen.Loc.III,
Tin.loc.III ciocan
C.N.Tineret loc.III
C.N.Seniori loc.V
1991
tineret
C.N. tineret loc.V
C.N.Sen. loc VI
1992
jun.I
C.N.Aruncări Lungi Sen. loc.IV
Tin.Loc.III, Jun.I Loc.I ;
C.N. tineret loc.III; jun.I loc.II
C.N.Sen. loc.V
1994
jun.II
C.N.Aruncări Lungi Jun.II
Loc.IV ciocan
C.N.Jun.II loc.II
1995
jun.II
C.N.Aruncări Lungi Jun.II
Loc.III ciocan
C.N. Jun.I loc.V; loc.IV jun.II
C.N. seniori loc.VI
1997
jun.III
C.N.Aruncări Lungi
Jun.III.Loc.III ciocan

C.N.Jun.II loc.V; Jun.III loc.IV
10

Bunescu ElenaCătălina

1996

jun.III

11

1996

jun.III

12

Iftene AlexandraElena
Robu Lavinia

1996

jun III

13

Piţu Mihai-Răzvan

1996

jun.III

14

Roznov FedericaCristina

1999

copil 1

15

Micu Mihai-Andrei

1999

copil 1

16

Vulpe MădălinaElena

1998

copil 1

17

Bocăneţ VioricaCristina

2000

copil 2

18

Lefter Marin Marian

1998

copii

Sectia Lupte Libere:

C.N.Aruncări Lungi
Jun.III.Loc.V ciocan
C.N. loc.V
C.N. Jun.II loc.VI; Jun.III loc.III
C.N.Aruncări Lungi
Jun.III.Loc.VI ciocan
C.N.Aruncări Lungi
Jun.III.Loc.VI ciocan
C.N. loc.IV
C.N.Aruncări Lungi Copii
1.Loc.I ciocan
C.N loc.I
C.N.Aruncări Lungi Copii 1
Loc.I ciocan
C.N. loc.II
C.N.Aruncări Lungi .Loc.V
ciocan Copii 1
C.N. loc.IV ciocan; loc.II disc
C.N.Aruncări Lungi Copii 2
.Loc.I ciocan
C.N. loc.I
C.N. loc.VI

Beligan Neculai – profesor, angajat cu norma intreaga, in anul competitional 2011, a avut ca obiective si a obtinut urmatoarele
rezultate:
Obiective 2011
Rotaru Lascăr Corneliu
Păuc Florentina Ionela
Netedu Mădălina
Craiu Stefan
Alexa Remus – Cosmin
Perju Gabriela
Păuc Andreea Elena
Rotaru Alina
Echipa de cadete

Loc. I-V CN
Loc. I-V CN
Loc. I-V CN
Loc.III-VII CN
Loc. I-III CN
Loc. I-V CN
Loc. I-VI CN
Loc. I-VI CN
Loc.I-VI TURNEU FINAL

Realizat
Nr. Numele si
crt prenumele
1
Rotaru Lascăr
Corneliu
2
Păuc Florentina
Ionela
3
Netedu Mădălina
4
Costan Liviu Ionuţ
Andrei
5
Alexa Remus Cosmin
6
Păuc Andreea Elena

Anul
Categoria Rezultate obtinute la
naşterii
Campionatele Naţionale
CN cadeti loc.III
1995
cadet
CN cadeti loc.II
1994
cadet
1994
cadet
CN cadeti loc.III
CN cadeti loc.III
1995
cadet
CN cadeti loc.V
1995
copii
1995
cadet
CN cadeti loc.III

7
8

Rotaru Alina
Pruteanu Loredana

1994
1998

cadet
copii

CN cadeti loc.V
CN copii loc III

Fratila Vasile – antrenor, angajat cu norma intreaga, in anul competitional 2011, a avut ca obiective si a obtinut urmatoarele
rezultate:
Obiective 2011
Pâslaru Roxana
Loc. I-V CN
Perju Marcela Vasilica Loc. I-V CN
Papuc Mihaela Elena
Loc. I-V CN
Luchian Loredana
Loc. I-V CN
Echipa de cadete
Loc.II-IV TURNEU FINAL
Realizat
Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Anul
naşterii

Categoria

Rezultate obtinute la
Campionatele Naţionale

1

Pâslaru Roxana
Maria
Perju Marcela
Vasilica
Luchian Loredana

1994

cadet

CN cadeti loc.V

1995

cadet

CN cadeti loc.III

1995

cadet

2
3

CN cadeti loc.V

e) Modalităţi de realizare şi eficienţa activităţii de selecţie.
In ce priveste realizarea selecţie incepind din 19 septembrie si terminind cu 17 octombrie 2010, am pus la dispozitie masina
clubului pentru realizarea actiunii de selectie in mediul rural.Actiunea a fost una comuna, organizata de Asociatia Judeteana de

Atletism, pe un proiect finantat de Directia ptr. Sport. Cu aceasta ocazie, profesori de la LPS si Clubul « VIITORUL » s-au deplasat
in mai multe comune in scopul de a descoperi si valorifica aptitudinile individuale ale copiilor, printr-un sistem organizat de selectie.
O alta modalitate de realizare si eficienta a activitatii ar fi ridicarea gradului de pregătire a antrenorilor şi angajaţilor prin
activităţi specifice, activitate care in 2009 nu a fost sustinuta nici din partea MTS, nici din partea federatiilor, sau circuitul
informational nu ne-a inclus si pe noi, cert este ca in 2009 nu am avut nici o participare a antrenorilor sau altei profesii la cursuri
organizate de federaţiile de specialitate, de MTS, sau Centrul de Cercetare din domeniul sportului.
In ce priveste schimbul de experienţă pe plan local, naţional cât şi internaţional, amintim : in plan local si national
antrenamente comune ale grupelor de aruncatori apartinind LPS Vaslui, in comun cu sportivii Clubului « VIITORUL » in baza
noastra sportiva. Sustinerea memorialului « Dumitru Ignat »la lupte libere concurs la care au participat cluburi ca :CSS Tecuci,
Nicolina Iasi, Unirea Iasi, Dunarea Galati. Deasemeni in august 2009 un numar de 12 componenti ai lotului de lupte libere sau
pregatit timp de 10 zile, in statiunea Mamaia si baza sportiva a LPS Constanta, cazare fiind asigurata in spatiile LPS Constanta, prin
colaborare noi am asigurat cazarea celor din Constanta in baza noastra in lunile de iarna si pregatire comuna cu sportivii clubului
nostru.
O alta modalitate de realizare si eficienta, poate fi indrumarea sportivilor valoroşi către formele de învăţământ superior si
activarea lor in domeniul sportului de performanţă, în vederea obţinerii unor specialişti cu o practică avansată în domeniul sportului
si cred ca merita amintit aici cei trei sportivi ai clubului, studenti ai Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Univ. A.I Cuza Iasi si ma refer aici la Baran Oana, Vartolomei Ionela si Alestar Andrei, sportivi care au beneficiat in 2009 de o saptamina de vacanta
la mare in cadrul programului organizat pentru sportivii Centrelor Universitare.
f) Colaborarea cu unităţile sportive şcolare (modalităţi, eficienţă, propuneri de optimizare).
In decursul anilor colaborarea cu Liceul cu Program Sportiv a fost bună, mare parte a sportivilor clubului nostru fiind elevi ai
acestui liceu şi concurând la Campionatele Naţionale Scolare pentru acesta.
In 2010 sportivii legitimaţi la clubul nostru, Tacu Mădălina, Padure Bogdan au deţinut locurile II şi III la finala Campionatului
Naţional Scolar, concurând pentru L.P.S.Vaslui.
Avem o colaborare bună cu celelalte şcoli din oraşul Vaslui şi cu Centrul Satelit de lupte libere de la Fereşti, de unde antrenorii
clubului nostru i-si selecteaza grupa de copii.
g) Colaborarea cu Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Vaslui.

Colaboram bine cu Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Vaslui, in sensul ca am sprijinit de fiecare data actiunile si
activitatile sportive organizate de catre ei cu diverse ocazii si manifestari sportive, punindule la dispozitie baza sportiva.Activitatea
sportiva a salariatilor din cele doua unitati se desfasoara in comun, odata pe saptamina prin activitati agreate de ambele institutii.
Relatiile de colaborare si informare reciproca privind activitatea de zi cu zi, fluxul informational, corespondenta cu Ministerul
se realizeaza bine cu Directia, pina si actele incheiate cu privire la activitatea de îndrumare şi control pe care inspectorii de
specialitate din Directiei o exercită asupra activitatii desfasurate de antrenorii clubului nostru, ne ajuta in corectarea activitatii .
h) Colaborarea cu organele administraţiei publice locale, instituţii publice şi agenţi economici.
Avem o colaborare buna cu Primaria Municipiului Vaslui, astfel in 2009 la solicitarea lor, am pus la dispozitie Sala
Polivalenta pentru desfasurarea antrenamentelor si jocurilor echipei de handbal a municipiului. Pentru a pastra spiritul de fair play
care ne caracterizeaza trebuie sa amintim ca si noi am fost ajutati in rezolvare unor probleme, insa personal consider ca sportivii
acestui club, colectivul de antrenori, salariatii merta mai multa atentie pentru ceea ce fac ei pentru sportul Vasluian.Am incredere si
sper ca in curind prin dialog si intelegere sa reusim sa rezolvam o problema mai arzatoare si mai veche, existenta intre cele doua
institutii, spre binele sportului Vasluian.Este corect sa mentionam ca aceasta problema provine din anii din urma, insa sta in puterea
noastra de a o rezolva.
Colaboram bine si raspundem prezent la toate actiunile si chemarile din partea Institutiei Prefectului, Consiliului Judeţean,
Primăriei Municipiului, institutilor publice si agentilor economici, în acţiunile sportive pe care le organizam in orasul nostru.

DIRECTOR ,
ALIOSA AXINTE

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU SPORT SI TINERET
CLUBUL SPORTIV “VIITORUL” VASLUI
ANEXA 1

SITUATIA SPORTIVILOR LEGITIMATI
PE SECTII PE RAMURA DE SPORT
la data de 01.01.2012
LUPTE LIBERE

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fotache Florin - Toader
Andon Iulian
Potorac Adrian
Antip Neculai
Brasoveanu Andrei
Mancu Marius Angelo
Sipoteanu Doru – Iulian
Rotaru Lascăr Corneliu
Stefănescu Cosmin-Damian
Păuc Florentina Ionela
Netedu Mădălina
Rotaru Cătălin Marian
Costan Liviu Ionuţ Andrei
Dorneanu Andrei Vlăduţ
Ungureanu Gabriel-Iulian
Chirvasă Marian Dan
Craiu Stefan
Bozian Robert Petronel
Alexa Remus - Cosmin
Arteni Denis - Nicanor
Perju Gabriela

Anul de
naştere
1994
1992
1992
1991
1994
1994
1994
1995
1995
1994
1994
1994
1995
1995
1996
1995
1997
1997
1995
1995
1997

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Nr.
42
crt.
43
1
44
245
346
447
548
649
750
851
952

10
11
12
13

Păuc Andreea Elena
Rotaru Alina
Feraru Roxana
Clavac Georgiana
Pâslaru Simona -Georgiana
Mocanu Constantin -Cosmin
Gociman Roxana- Mihaela
Hurjui Petrică
Pâslaru Marinica
Pruteanu Loredana Mihaela
Luchian Nicoleta Gabriela
Dorneanu Nicoleta
Costan Cristina
Rotaru Costin Ionuţ
Păduraru Paul
Pălici Valentin Gabriel
Pâslaru Roxana Maria
Perju Marcela Vasilica
Papuc Mihaela Elena
Oprica
Constantin
Denis
Numele
şi prenumele
Pricop Andrei Simion
Pais
Cosmin Andrei
Vartolomei
Ionela-Roxana
Craiu Andrei Alexandru
Baran Oana-Georgiana
Gaina Laurentiu Florin
Tacu Mădălina-Claudia
Luchian
Loredana
Moişanu Florin
Paraschiv
Gabriel–Mihai
Pădure
Bogdan
Gociman Georgiana Alexandrina
ViziruTeodora
Adi-Gabriel
Bivol
Petronela
RoznovCostel
Alexandru
Ababei
Marius–Constantin
Ignat
DragoşFlorin
Costin
Mădălina-Nicoleta
Sârghi
DragosCiprian
Doroftei Bogdan-Teodor

Chirvasă Marian -Dan
Lazanu Dănuţ -Gabriel
Ani Andrei
Ciobotaru Simona

1995
1994
1994

1996
1996
1996
1998
1997
1997
1998
1997
1997
1997
1997
1992
1993
1994
1995
1994
1996
Anul
de
1995
naştere
1995
1988
1999
1988
1996
1991
1995

1991
1997
1992
1996
1994
1996
1994
1999
1997
1995
1996
1995
1995
1995
1995
1997

ATLETISM-Aruncări

SI
CLUBUL

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bunescu Elena- Cătălina
Iftene Alexandra-Elena
Robu Lavinia
Moroşanu Diana
Piţu Mihai-Răzvan
Zaharia Mădălina
Enache Florin Andrei
Roznov Federica-Cristina
Micu Mihai-Andrei
Vulpe Mădălina-Elena
Bocăneţ Viorica-Cristina
Ioniţă Victor
Ciobanu Bianca-Elena
Tudusciuc Mălina-Andreea
Căciulă Casiana-Beatrice
Bordun Cosmina
Melinte Mario-Ionuţ
Tudusciuc George

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1999
1999
1998
2000
1997
1998
1999
1997
1999
2002
2002

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU SPORT
TINERET
SPORTIV VIITORUL VASLUI

ANEXA 2

COMPONENTA NOMINALA A GRUPELOR
DE
SPORTIVI, PE NIVELURI DE
PERFORMANTA; OBIECTIVELE DE
PERFORMANTA PENTRU FIECARE GRUPA
SI DUPA CAZ, OBIECTIVELE DE PERFORMANTA INDIVIDUALE (NOMINAL), PENTRU ANUL 2012
ATLETISM
Antrenor Maxim Laurenţiu
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

1
2

Vartolomei Ionela-Roxana
Baran Oana-Georgiana

Categori
a de
vârstă
seniori
seniori

Obiectiv de performanţă
pentru anul 2012

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tacu Mădălina-Claudia
Moişanu Florin –Mihai
Pădure Bogdan
Viziru Adi-Gabriel
Roznov Alexandru –Constantin
Costin Mădălina-Nicoleta
Doroftei Bogdan-Teodor
Chirvasă Marian -Dan
Lazanu Dănuţ -Gabriel
Ani Andrei
Ciobotaru Simona
Bunescu Elena- Cătălina
Iftene Alexandra-Elena
Robu Lavinia
Moroşanu Diana
Piţu Mihai-Răzvan
Zaharia Mădălina
Enache Florin Andrei
Roznov Federica-Cristina
Micu Mihai-Andrei
Vulpe Mădălina-Elena
Bocăneţ Viorica-Cristina

tineret
tineret
jun.I
jun.II
jun.II
jun.II
jun. II
jun. II
jun. II
jun.II
jun.III
jun.III
jun.III
jun III
jun. III
jun.III
jun III
jun III
copil 1
copil 1
copil 1
copil 2

Antrenor Ciprian Popa
Nr.
crt.
1
2

Numele şi prenumele
Ioniţă Victor
Ciobanu Bianca-Elena

Categoria
de vârstă
jun.III
copil 1

Obiectiv de performanţă
pentru anul 2012

3

Tudusciuc Mălina-Andreea

copil 1

4
5
6
7

Căciulă Casiana-Beatrice
Bordun Cosmina
Melinte Mario-Ionuţ
Tudusciuc George

jun.III
copil 1
copil 3
copil 3

LUPTE LIBERE
Antrenor BELIGAN NECULAI

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Categoria de
vârstă

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fotache Florin - Toader
Andon Iulian
Potorac Adrian
Antip Neculai
Brasoveanu Andrei
Mancu Marius Angelo
Sipoteanu Doru – Iulian
Rotaru Lascăr Corneliu
Stefănescu Cosmin-Damian
Păuc Florentina Ionela
Netedu Mădălina
Rotaru Cătălin Marian
Costan Liviu Ionuţ Andrei
Dorneanu Andrei Vlăduţ
Ungureanu Gabriel-Iulian

cadet
junior
junior
junior
cadet
cadet
cadet
cadet
cadet
cadet
cadet
cadet
cadet
cadet
cadet

Obiectiv de
performanţă
pentru anul 2011

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Chirvasă Marian Dan
Craiu Stefan
Bozian Robert Petronel
Alexa Remus - Cosmin
Arteni Denis - Nicanor
Perju Gabriela
Păuc Andreea Elena
Rotaru Alina
Feraru Roxana
Clavac Georgiana
Pâslaru Simona -Georgiana
Mocanu Constantin -Cosmin
Gociman Roxana- Mihaela
Hurjui Petrică
Pâslaru Marinica
Pruteanu Loredana Mihaela
Luchian Nicoleta Gabriela
Dorneanu Nicoleta
Costan Cristina
Rotaru Costin Ionuţ

cadet
cadet
copil
copil
cadet
cadet
cadet
cadet
cadet
copil
copil
copil
copil
copil
copil
copil
copil
copil
copil
cadet

Antrenor FRATILA VASILE

Nr. Numele şi prenumele
crt.
1
2
3
4
5

Păduraru Paul
Pălici Valentin Gabriel
Pâslaru Roxana Maria
Perju Marcela Vasilica
Papuc Mihaela Elena

Categoria de
vârstă
juniori
juniori
cadet
cadet
copil

Obiectiv de
performanţă
pentru anul 2012

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Oprica Constantin Denis
Pricop Andrei Simion
Pais Cosmin Andrei
Craiu Andrei Alexandru
Gaina Laurentiu Florin
Luchian Loredana
Paraschiv Gabriel
Gociman Georgiana Alexandrina
Bivol Teodora Petronela
Ababei Costel Marius
Ignat Dragoş- Florin
Sârghi Dragos- Ciprian

copil
cadet
cadet
copil
copil
cadet
copil
copil
copil
copil
copil
copil

CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI

Anexa 4

Situaţia nominală a sportivilor clubului componenţi
ai loturilor naţionale, cu şanse de calificare la loturile olimpice

1. Vartolomei Ionela
-aruncarea discului
2. Baran Oana-Georgiana - aruncarea ciocanului

Anexa 3
SITUATIA
repartizării sumelor de la bugetul statului
pentru activitatea sportivă pe fiecare secţie pe ramură de sport

NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EXPLICATII
CALENDAR SPORTIV
INTERN
CALENDAR SPORTIV
INTERNATIONAL
PREGATIRE SPORTIVA
PREMII, PRIME,
INDEMNIZATII
MATERIALE SI
ECHIPAMENT SPORTIV
ALTE CHELTUIELI CU
ACTIVITATEA SPORTIVA

DIRECTOR,
Axinte Aliosa

ATLETISM
2011
2012
25.485
30.000

LUPTE LIBERE
2011
2012
11.919
15.000

- leiTOTAL
2011
2012
37.404
45.000

-

-

-

-

-

-

31.568
73.380

40.000
74.000

1.213
13.436

8.000
10.000

32.781
86.816

48.000
84.000

19.205

8.000

-

-

19.205

8.000

1.345

3.000

3.250

2.000

4.595

5.000

SEF SERVICIU,
Ec.Coman Ovidiu

EXECUTIA BUGETARA IN ANUL 2011

A. VENITURI
Prevederile iniţiale şi definitive la capitolul venituri pentru anul 2011 au fost de 846.802 lei, respectiv 1.101.242 lei, din care:
Prevederi bugetare
Prevederi bugetare
aprobate iniţial

definitive

-Venituri proprii
190.000 lei
-Alocaţii de la buget
542.550 lei
-Donaţii şi sponsorizări
0 lei
-Venituri proprii A.N.S.T
114.252 lei
Incasările realizate în anul 2011 au fost de 916.508 lei din care:
-Venituri proprii
-Alocaţii de la buget
-Donaţii şi sponsorizări
-Venituri proprii A.N.S.

330.116 lei
656.484 lei
0 lei
114.252 lei
145.815 lei
656.484 lei
114.209 lei

B. CHELTUIELI
In anul 2011, au fost efectuate plati totalizând 947.659 lei, într-un procent de 86,05% faţă de planul anual. Cheltuielile de personal s-au realizat în
procent de 67,95 %, cheltuielile materiale şi serviciile într-un procent de 89,92 % , alte cheltuieli(cheltuieli cu activitatea sportiva) in procent de 92,15% si
cheltuielile de capital in proportie de 99,79% . Situaţia este reflectată în tabelul următor:
Nr. Denumirea indicatorilor
crt.
1. Cheltuieli de personal

Prevederi
anuale
316.324

Plăţi
efectuate
214.972

Cheltuieli
efective
213.104

%
67,95

2.

Cheltuieli materiale şi servicii

303.500

272.911

291.127

89,92

3.

Alte cheltuieli(activitate sportiva)

270.000

248.798

224.439

92,15

3.

Cheltuieli de capital
TOTAL

211.418
1.101.242

210.978
947.659

161.707
890.377

99,79
86,05

Contul de execuţie privind programele sportive finanţate din alocaţia de la bugetul de stat în anul 2011 se prezintă după cum urmează:
CONT DE EXECUŢIE
privind sumele repartizate din bugetul ANST pe anul 2011 pentru finanţarea programelor sportive
la data de 31.12.2011.
I. Date privind veniturile clubului:
1. Subvenţii repartizate pe anul 2011, total
din care:
- subvenţii de la bugetul de stat
- subvenţii repartizate din veniturile proprii ANST
2. Sume încasate (cumulat de la începutul anului
până la sfârşitul perioadei raportate), total
din care:
- subvenţii de la bugetul de stat încasate
- subvenţii din veniturile proprii ANST încasate
3. Venituri proprii ale clubului încasate
(cumulat de la începutul anului până la sfârşitul perioadei raportate)
II. Date privind cheltuielile efectuate în perioada raportată:

770.736 lei RON
656.484 lei RON
114.252 lei RON
770.693 lei RON
656.484 lei RON
114.209 lei RON
145.815 lei RON

Programe sportive / categorii de cheltuieli
A. SUBVENŢII REPARTIZATE DIN BUGETUL DE STAT,
total
din care:
I. Programul „ Promovarea sportului de performanţă” - total,
din care:
1. Cheltuieli de personal aferente personalului care
derulează programul
2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii ,
din care:
a) Cheltuieli cu activitatea sportivă
(alin. 59.22) , total
din care:
- cheltuieli acţiuni de pregătire sportivă
- cheltuieli participare/organizare
competiţii sportive
b) Deplasări , detaşări, transferări
c) Alte cheltuieli
cu bunuri şi servicii
aferente derulării programului
II. Programul „ Întreţinerea , funcţionarea şi dezvoltarea
bazei
materiale sportive”
1. Cheltuieli de personal aferente personalului care
derulează programul
2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii
din care:
a) Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru
întreţinerea şi funcţionarea bazelor sportive
(art. 20.01)
b) Reparaţii curente
c) Alte cheltuieli cu bunuri şi
servicii
necesare derulării programului
3. Cheltuieli de capital (active nefinanciare), inclusiv
reparaţii capitale
B. SUBVENŢII REPARTIZATE DIN VENITURILE PROPRII

- lei -

Plăţi efectuate
cumulat de la
începutul anului
până la sfârşitul
trim. raportat

Program
2011

Cheltuieli efective de la
începutul anului până
la sfârşitul trim.
raportat

656.484

656.484

708.967

504.934

504.934

550.085

168.921

168.921

172.256

336.013
184.904

336.013
184.904

377.829
168.776

184.904
-

184.904
-

168.776
-

483

483

483

150.626

150.626

208.570

151.550

151.550

158.882

35.940

35.940

35.940

-

-

-

35.940

35.940

35.940

115.610

115.610

122.942

ALE ANST, total
din care:
materiale şi echipament sportiv
active nefinanciare (bunuri de natura activelor fixe)
TOTAL A + B

114.252

114.209

30.000
84.252
770.736

30.000
84.209
770.693

Director general / Director,

708.967

Sef Serviciu

PROGRAMUL DE ACTIVITATE
PE ANUL 2011

În anul 2011, activitatea Clubului Sportiv „Viitorul” Vaslui, se va orienta pe susţinerea participarii sportivilor la programele
cuprinse in calendarele competitionale care aduc puncte clubului şi intretinerea bazei sportive in scopul asigurarii de conditii optime
de pregatire atit pentru sportivii clubului nostru cit si altor entitati sportive si nu numai, care i-si manifesta dorinta de a face sport in
bazele sportive administrate de Clubul Viitorul.

Programul de activitate porneşte de la respectarea şi aplicarea Legii 69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului cu
modificarile si completarile ulterioare şi Proiectul privind Strategia Nationala in domeniul Sportului, care pentru a obtine cresterea
rezultatelor sportive i-si propune adoptarea masurilor corective pe patru mari directii de actiune care stau la baza mecanismului
functional sportiv, astfel:
1. Motivatia/stimularea sportiva - cresterea rapida a interesului pentru practicarea sportului pe toate palierele (personal, familial,
de grup/colectiv, comunitate locala si nationala);
2. Cadrul institutional si juridic;
3. Sistemul de selectie, motivarea si promovarea in cariera sportiva;
4. Resursele pentru practicarea sportului.
In conditiile date, obiectivele strategice se vor plia pe aceste directii de actiune cu precizarea ca, in mod firesc, cresterea
rezultatelor sportive constituie, in sine, o a cincia directie de actiune, de convergenta a celorlalte patru:
Obiective strategice:
- stimularea practicarii sportului in Romania – Refacerea interesului si a emulatiei sportive;
- reformarea institutionala si juridica in domeniul sportului;
- implementarea unui sistem coerent de selectie, monitorizare si promovare in cariera sportiva;
- asigurarea resurselor necesare desfasurarii optime a activitatilor sportive si transformarii sportului intr-un mecanism
functional;
- cresterea rezultatelor sportive.
obţinerea unor performanţe deosebite pe plan naţional şi internaţional;
• asigurarea cadrului organizatoric şi competiţional propice pentru pregătirea sportivilor din centrele satelit;
• îmbunătăţirea programelor de pregătire ale sportivilor;
• perfecţionarea antrenorilor prin participarea la cursuri de perfecţionare organizate de federaţii
• stimularea financiară şi materială a sportivilor cu rezultate dosebite.
Sub aspect organizatoric se vor lua următoarele măsuri:
1. Colaborarea cu Liceul Sportiv Vaslui
2. Colaborarea cu Direcţia judeţeană pentru sport şi tineret Vaslui
3.Colaborarea cu autorităţile locale
4.Extinderea ariei de selecţie la nivelul judeţului Vaslui
5. Asigurarea ritmicităţii competiţiilor sportive din calendarul judeţean şi naţional

6.Asigurarea unor bune condiţii de pregătire pentru toţi sportivii.
Activitatea sportivă de performanţă
1. Finanţarea unor activităţi sportive din calendarul naţional – director, sef contabil.
2. Sprijin material şi financiar pentru sportivii de înaltă performanţă .
3. Procurarea de materiale şi echipament sportiv de strictă necesitate pentru cei mai reprezentativi sportivi de performanţă.
4. Colaborarea cu structurile sportive fără personalitate juridică în organizarea de activităţi sportive.
Activitatea , dezvoltarea, întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale
1.Intreţinerea obiectivelor existente
2.Procurarea de materiale necesare întreţinerii şi funcţionării bazelor sportive
3.Intreţinerea echipamentelor şi utilajelor necesare bunei desfăşurări a activităţii sportive.
Activitatea internă

1. Implementarea fişei postului pentru fiecare salariat
2. Creşterea eficienţei activităţii tuturor salariaţiilor
3. Stabilirea sarcinilor şi responsabilităţilor în comisiile P.S.I., protecţia muncii, comisia de disciplină, comisia de inventariere şi
comisia de casare
4. Respectarea regulamentului de ordine interioară şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a C.S.Viitorul.

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
SPORT SI TINERET

CLUBUL SPORTIV
„VIITORUL” VASLUI

RAPORT DE ACTIVITATE
PE ANUL 2011
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