
 

 

PROCEDURA DE PARTICIPARE LA EVENIMENTE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

A SPORTIVILOR LEGITIMAȚI LA CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ 

Versiunea 1.0. 

Scopul 

Scopul acestei proceduri este de a avea o modalitate centrală, transparentă prin care sportivii 

legitimați la Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș poate să participe la diferite evenimente pe 

propria răspundere. 

Procedura 

În interesul de a nu încurca programul de pregătire și de dezvoltare al sportivilor legitimați pe baza 

acestei solicitări, sportivii legitimați la Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș, respectiv antrenorii 

lor, au dreptul de a solicita participarea la diferite competiții în care clubul nostru nu este înscris 

și finanțat astfel ei reprezintă Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș pe proprie răspundere. 

Procedura este valabilă la orice fel de competiție în care dorește sportivul să participe, dacă 

finanțarea nu este 

Pentru acesta este necesar completarea solicitării din Anexa 1. În cazul în care formularul este 

avizat și aprobat, sportivul poate participa la eveniment și toate persoanele/entitățile sunt 

acoperite din punct de vedere administrativ. 

Persoana solicitantă are dreptul de a decide dacă participarea la acest eveniment sau rezultatele 

obținute de către sportivul Clubului Municipal Târgu Mureș poate fii mediatizat și distribuit pe 

canalele de media al clubului. 

Sportivul care participă astfel la orice fel de eveniment, conform politicii de premieri ai Clubului 

Municipal Târgu Mureș,, nu va fii premiat. 

Pe durata acestui acord, cel care ia ,își asumă toată responsabilitatea în ceea ce privește activitatea 

sportivă a sportivilor și costurilor aferente programului atașat acestui acord. 

 

Comunicare și informare: 

E-mail pentru transmitere informații este: secretariat@csmtgm.ro 

Persoana responsabilă pentru prelucrare date și control: Lungu Angela 

 

Aprobat, 

Kacsó I. Sándor, 

Director 

 



 

 

Solicitare participare eveniment pe proprie răspundere 

 

Anexa 1. 

 

Numele sportivului1: ________________________________________________________________ 

Nr. membru CSMTGM: ______________________________________________________________ 

Numele evenimentului la care participă: _________________________________________________ 

Localitatea: ________________________________________________________________________ 

Data evenimentului: _________________________________________________________________ 

Data plecării: _______________________________________________________________________ 

Data întoarcerii: ____________________________________________________________________ 

Sportivul va concura pentru CSMTGM:  

 Da  

 Nu – numele entității: _________________________________________________________ 

Evenimentul/rezultatul poate fii mediatizat de către CSMTGM:  

 Da  

 Nu  

Persoană solicitantă: _______________________________________________________________ 

 

               Semnătură:                                                                                                                   Data:  

_________________________                                                             _____________________________ 

 

Se verifică de către:  

Conducător secție aferentă2: __________________________________________________________ 

Coordonator ramuri sportive: _________________________________________________________ 

Director CSMTGM: __________________________________________________________________ 

 

 
1 În cazul în care sunt prevăzuți mai mulți sportivi, se atașează tabel nominal 
2 În cazul în care nu el este solicitantul  


