
 

 

PROCEDURA DIGITALIZARE EVENIMENTE ȘI ANTRENAMENTE RAMURI SPORTIVE 

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ 

Versiunea 1.0. 

Scopul 

 

Scopul acestei proceduri este de a monitoriza și a publica pe platformă digitală toate evenimentele și toate 

antrenamentele la care participă o ramură sportivă în cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș 

(CSMTgM). 

Din cauza sursei de finanțare, toate aceste date vor fi publice și accesibile către public. 

 

Antrenamente 

 

1. Toți conducătorii ramurilor sportive sunt obligați să transmită programul antrenamentelor (zile și 

ore exacta, locații); 

2. Transmiterea se face la fiecare început de lună pentru luna în curs și se poate aduce modificări 

conform convenției cu infrastructura unde desfășoară activitatea de antrenament; 

3. Nu se poate aduce nici un fel de modificare la antrenament până ce reprezentantul infrastructurii 

nu a confirmat disponibilitatea și/sau modificarea acceptată și sub formă contractuală cu CSMTgM 

(dacă este cazul); 

4. Departamentul administrativ al CSM își rezerva dreptul de a verifica derularea antrenamentelor și 

faptul dacă aceste antrenamente se țin conform programului de antrenament prezentat; 

5. În cazul în care la momentul respectiv din diferite motive nu poate să participe la un antrenament 

atunci are obligația să anunțe unitatea CSMTgM pentru a putea aduce modificări la program; 

6. În cazul în care se constată că nu s-a efectuat un antrenament prevăzut în programul de 

antrenament și a nu a fost anunțat din timp atunci responsabilul de ramură va răspunde conform 

procedurilor interne al CSMTgM; 

7. Corectitudinea valorilor, depunerea și actualizarea programului de antrenament intră în sarcina 

antrenorilor și verificarea datelor intră în sarcina responsabilului de sport; 

 

Evenimente/Concursuri 

 

8. Toți conducătorii ramurilor sportive sunt obligați să depună din timp un calendar competițional, 

chiar daca aceste nu a fost publicat de către federația aferenta. În momentul în care federația 

aferentă publică calendarul competițional atunci va trimite toate datele necesare pentru 

digitalizare la CSMTgM; 

9. Chiar daca calendarul competițional nu este stabilit, din experiența lor, conducătorii ramurilor 

trebuie sa anticipeze cate meciuri/evenimente/deplasări vor avea pe fiecare lună în parte; 

10. Imediat după publicarea datelor oficiale al evenimentelor, însă cu maxim 10 zile înainte de 

eveniment, conducătorii secțiilor sportive/antrenorii sunt obligați să anunțe cadrul administrativ 

CSM în legătură cu data si ora exacta al evenimentului (teoretic este obligat să depună și 

necesarul); 

11. Tot pe platformele online se țin și rezultatele aferente ramurii sportive; Corectitudinea valorilor și 

verificarea datelor intră în sarcina responsabilului ramurii de sport; 

12. Corectitudinea valorilor și obligația de depunere a planului anual de competiție intră în sarcina 

antrenorului ramurii de sport; 

 

 

 



 

 

General: 

 

13. Toate evenimentele (antrenament/concursuri) sunt publicate într-un calendar centralizator, 

separat pentru ramuri sportive în care sunt verificate de toți colegii datele evenimentului (data, 

ora, locul desfășurării); 

14. În urma evenimentelor, în aceste calendare sunt publicate și scorul/descrierea evenimentului, 

acesta având scopul de prezentare/arhivă; 

15. Bugetul pentru chiriile sălilor de sport, necesare pentru antrenament și evenimente se face 

conform calendarului digitalizat, astfel este extrem de important confirmarea precisă a acestora; 

 

Exemplu: 

 

Calendar competițional, respectiv program de antrenamente secția handbal: https://handbal.csmtgm.ro 

(fiecare ramura sportiva ca și subdomeniu atașat la domeniul CSMTgM); 

 

Comunicare: 

 

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

Persoana responsabilă pentru prelucrare date: Péter István 

 

 

Aprobat, 

Kacsó I. Sándor, 

Director 


