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CLUB SPORTIV MUNICIPAL BACĂU 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

PENTRU ANUL 2018 

 

 
Clubul Sportiv Municipal Bacău (fost Club Sportiv Municipal Bacău 2010) este o 

instituție publică de interes local, înființată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Bacău nr. 441 din 28.12.2010 și funcționează sub autoritatea 

Consiliului Local al Municipiului Bacău, ca persoană juridică de drept public, în 

temeiul Legii nr. 69/2000 a educției și a sportului, cu modificările și completările 

ulterioare și a Legii nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată. 

În anul 2017 s-a schimbat denumirea clubului, din Club Sportiv Ştiinţa Municipal 

Bacău, în Club Sportiv Municipal Bacău, pentru a elimina nenumăratele confuzii 

creeate de sintagma „Ştiinţa” , conform Hotarârii de Consiliu Local nr. 229/ 

06.09.2017. 

 

Totodată la începutul anului 2017 CSM Bacău avea 17 antrenori (din care 6 

voluntari) şi 162 de sportivi, pe parcursul anului am mai contractat o serie de 

antrenori, astfel la sfarşitul anului 2017 avem 37 de antrenori (din care 12 

voluntari) si peste 310 sportivi.  

 

La sfârşitul anului 2018 clubul are 35 de antrenori din care 4 voluntari si 436 de 

sportivi, astfel se poate observa o creştere considerabilă în ultimii doi ani a 

numărului de sportivi. 

 

În acest an (2018) am mai adăugat la Certificatul de Identitate Sportivă conform 

Hotarârii de Consiliu Local nr.73 /28.02.2018, ramura de sport : Arte Marţiale de 

contact (Kick boxing). 

 

Am încheiat o convenţie de colaborare cu Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării şi 

Sportului, convenţie care are drept scop sprijinirea studenţilor din cadrul Facultăţii 

de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății a Universităţii „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, în vederea efectuării activităţilor didactice și de practică, participarea la 

activitățile sportive competiționale și în procesul de pregătire sportivă, în toate 

unitățile aflate în subordinea Clubului Sportiv Municipal Bacău. De asemenea, 

prezenta convenție facilitează perfecționarea/formarea continuă specialiștilor în 



 

2 
 

domeniu (antrenori, cadre didactice de specialitate etc.) ai Clubului Sportiv 

Municipal Bacău. 

 

Promovarea echipei de handbal masculin în Liga Naţională şi încheierea de 

contracte de activitate sportivă cu sportivii şi antrenorii echipei de handbal. Am 

achizitionat o a doua mascota “Bako”, care este destinata exclusiv echipei de 

handbal din Liga Nationala si Divizia A, echipament complet de competitie si 

materiale specifice ideomotorii (camera video, videoproiector, tableta si program 

soft handbal).Am incheiat un contract de consiliere media exclusiv pentru Liga 

Nationala. 

 

S-au achizitionat material sportive specifice sectiilor de judo si sarituri in apa, 

pentru a sprijini si imbunatati activitatea de pregatire sportiva a acestor sectii. 

 

 

Am dezvoltat secţia de fotbal prin legitimarea a 50 sportivi (U17 si U19) şi  

angajarea a încă doi antrenori. Am incheiat un contract de consiliere media 

exclusiv pentru sectia fotbal. 

 

In anul 2018 sportivii legitimati la CSM Bacau au beneficiat de recuperare rapida, 

in urma accidentarilor, cu 2 (doua) cabinete de specialitate. 

 

Am sustinut sportivii bacauani, legitimati la CSM Bacau, prin acordare de dulciuri 

si produse nutritive, precum si de cantonamente de pregatire la munte si la mare. 

 

S-au achizitionat partofi sport de prezentare, completand echipamentul de 

prezentare achizitionat in anul 2017, pentru toti antrenorii clubului si sportivii de 

top. 

 

Am organizat la finele anului 2018, a doua editie a Galei Festive a CSM Bacau, in 

cadrul careia au fost premiati cei mai buni sportivi, antrenori, antrenori voluntari si 

colaboratorii clubului. 

 

 

Totodată în anul 2018 la CSM Bacău pe lângă medaliile la Campionatele Europene 

de Seniori şi Juniori am mai adăugat în palmares şi două medalii istorice de argint 

la Jocurile Olimpice de Tineret, de către sportivul Daniel Martin, din cadrul sectiei 

inot. 
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CSM Bacau si-a indeplinit toate activitatile propuse in strategia manageriala pentru 

anul 2018. 

 

Palmaresul C.S. Municipal Bacău în perioada anului 2018: 

 

  344 medalii din care  53 internaţionale  ( în anul 2017 au fost 224 medalii 

din care 44 internaţionale şi in anul 2016 au fost 198 medalii din care 35 

internationale) 

 157 medalii de aur 

 97 medalii de argint, 

 90 medalii de bronz  

Sectia de atletism are in palmares : 

 31 medalii de aur (26 nationale si 5 inernationale) 

 10 medalii de argint ( 9 nationale şi 1 international) 

 14 medalii de bronz ( 7 naţionale şi 7 internaţionale) 

Sectia de box are in palmares: 

• 4 medalii de aur (national) 

• 5 medalii de argint (national) 

• 5 medalii de bronz (naţional) 

 

Sectia de haltere are in palmares: 

• 32 medalii de aur (29 nationale si 3 internationale) 

• 23 medalii de argint (21 nationale şi 2 internationale) 

• 24 medalii de bronz (18 naţionale şi 3 internaţional) 

 

Sectia de Înot are in palmares: 

• 57 medalii de aur (46 nationale si 11 inernational) 

• 28 medalii de argint (24 nationale şi 4 international) 

• 19 medalii de bronz (16 naţionale şi 3 internaţionale) 

 

 

Sectia de Judo atletism are in palmares : 

• 14 medalii de aur (7 nationale si 7 inernationale) 

• 14 medalii de argint (12 nationale si 2 inernationale) 

• 18 medalii de bronz (13 naţionale şi 5 internaţionale) 
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Sectia de Lupte are in palmares : 

• 1 medalie de aur (national) 

• 4 medalii de argint (national) 

 

Sectia de Tir cu Arcul are in palmares : 

• 6 medalii de aur (national) 

• 6 medalii de argint (national) 

• 3 medalii de bronz (naţional) 

 

Sectia de Sărituri în Apă are in palmares : 

• 10 medalii de aur (national) 

• 7 medalii de argint (national) 

• 6 medalii de bronz (naţional) 

 

 

Sectia de Handbal are in palmares: 

 

Locul 3(medalie de bronz) Juniori 1 la Turneul Final J1 

Locul 1 (medalie de aur) Juniori 3 la Turneul Final J3 

Locul 1 (medalie de aur) Divizia A 

 

PROMOVAREA ECHIPEI DE SENIORI ÎN LIGA NAŢIONALĂ DE HANBAL. 

 

Sectia de Fotbal are in palmaresꓽ 

 

Echipa juniori A1 –Locul 4 la turneul final national 

Echipa seniori – Locul 3 Campionat judetean la nivel liga a 4-a. 

 

 

 
 


