
 

1 

 

Editat în data de 16.01.2023 

Programele și strategiile 

Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș – Marosvásárhelyi Városi Sport Klub 

 

Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș – Marosvásárhelyi Városi Sportklub (denumit în cele ce urmează 

CSMTgM-MsVSK)  este persoană juridică de drept public, organizată sub forma unei instituții publice, 

înființată prin hotărâre a Consiliului Local, în subordinea Primarului și a Consiliului Local, care 

funcționează în temeiul Legii 69/2000 a educației fizice și sportului și a O.U.G. nr. 57/2019 a 

administrației publice locale, finanțată din venituri proprii și credite bugetare acordate de la bugetul 

local al Municipiului Târgu Mureş, în condițiile legii. 

CSMTgM-MsVSK, în calitate de club polisportiv, se organizează și funcționează după un regulament de 

organizare și funcționare propriu, aprobat de Consiliul Local și se bucură de toate drepturile conferite 

de lege. CSMTgM-MsVSK își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu 

prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare precum și cu celelalte regulamente în 

vigoare ale clubului. 

Instituția colaborează metodologic cu direcțiile de specialitate din Primăria Municipiului Târgu Mureș, 

cu federațiile de specialitate și asociațiile Municipiului Târgu Mureș pe ramura de sport și respectă 

normele Ministerului Tineretului și Sportului și ale federațiilor sportive la care se afiliază. 

CSMTgM-MsVSK are deplină autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii în consens cu 

politicile sportive elaborate la nivel național și local, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității. 

Denumirea structurii sportive este: Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureş – Marosvásárhelyi Városi 

Sportklub (CSMTgM-MsVSK). Însemnele și culorile acestuia sunt: emblemă pe culori ALB-ALBASTRU-

ROŞU, cu inscripția completă sau inițialele CSMTgM-MsVSK. 

CSMTgM-MsVSK se afiliază la federațiile sportive naționale corespunzătoare secțiilor pe ramură de sport 

și după caz la asociațiile județene pe ramură de sport. 

Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureş – Marosvásárhelyi Városi Sportklub urmărește dezvoltarea 

sportului de performanță la nivelul Municipiului Târgu Mureş, selecția continuă, pregătirea sportivă și 

participarea sportivilor proprii la competiții interne și internaționale, precum și organizarea de competiții 

și evenimente sportive. 

Obiectul de activitate al CSMTgM-MsVSK cuprinde următoarele: 

a) Selecția, pregătirea, realizarea performanței și participarea la competiții naționale și 

internaționale, 

b) Inițierea, organizarea și desfășurarea de competiții și acțiuni sportive, pe ramuri de sport, în 

conformitate cu statutul și regulamentele federațiilor sportive române; 

c) Inițierea și organizarea de programe și acțiuni de atragere a cetățenilor și a tinerilor, în special, 

la practicarea sportului și de promovare a mișcării sportive, precum și selecția tinerelor talente în 

colaborare cu instituțiile de învățământ; 
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d) Promovarea, sprijinirea și însușirea voluntariatului și a mișcării de voluntariat ca organizație 

gazdă sau beneficiar al activității de voluntariat la nivel național și/sau internațional, în condițiile Legii 

nr. 78/2014, cu respectarea independenței și diversității acesteia, în activitățile de interes public din 

domeniile sportiv, științific și de cercetare, educațional și de tineret; promovarea activităților de 

voluntariat și realizarea de parteneriate cu organizații naționale și internaționale în acest scop;  

e) Promovarea spiritului fair-play, combaterea și prevenirea violenței și dopajului în activitatea 

sportivă;  

f) Înființarea sau desființarea de noi secții pe ramuri de sport;  

g) Atragerea de sponsori, coordonarea și facilitarea sponsorizării activității sportive de către agenții 

economici, persoane fizice și juridice, din țară și străinătate;  

h) Acordarea de burse, premii și prime, organizarea de cursuri de specialitate, cantonamente, în 

țară și străinătate în concordanță cu art. 21. paragraful (3);  

i) Sprijinirea activităților de studii și cercetări referitoare la activitatea sportivă;  

j) Producerea, editarea și difuzarea de cărți, reviste, materiale și întreprinderea de alte asemenea 

activități legate de activitatea sportivă;  

k) Desfășurarea activității de parteneriat conform legii; 

l) Desfășurarea altor activități în vederea realizării scopului și a obiectului de activitate, în condițiile 

legii;  

m) Administrarea bazei materiale sportive proprii; 

n) Administrarea bazelor sportive și/sau altor imobile primite în administrare și/sau cu titlu gratuit; 

 

în procedura de selecție efectuată de club, pot fi identificați sportivi, care prin încheierea unui act 

bilateral cuprinzând drepturi și obligații reciproce sau prin voluntariat, se vor legitima în cadrul structurii 

sportive și vor urma programe de pregătire sportivă menite să atingă o performanță care să permită 

participarea la competiții interne și internaționale; 

Pentru rezultate deosebite obținute în competițiile interne și internaționale, ca și pentru recunoașterea 

contribuției unor specialiști sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activității sportive, CSMTgM-

MsVSK poate acorda titlul de membru de onoare al CSMTgM-MsVSK, cât și distincții, trofee, prime și 

premii; 

Activitatea financiară a CSMTgM-MsVSK și cheltuielile ocazionale de către club sunt realizate exclusiv 

cu respectarea H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 

toate modificările actualizate la zi în momentul acordării acestora. 

în virtutea acestor reglementări sportivii legitimați ai CSMTgM-MsVSK pot beneficia de prime de 

pregătire sportivă, acordate din veniturile proprii ale clubului ori din donațiile și sponsorizările obținute 

cu această destinație; 

Totodată, taxele de transfer și comisioanele impresarilor, aferente transferurilor sportivilor, cât și toate 

celelalte taxe necesare desfășurării activității sportive, vor putea fi achitate atât din veniturile proprii cât 

și din sume provenite de la bugetul local; 
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Abaterile de la regulamentul de organizare și funcționare, precum și la regulamentul de ordine 

interioară, se analizează de organele de conducere ale CSMTgM-MsVSK, care, în funcție de gravitatea 

acestora, pot aplica următoarele sancțiuni sportivilor și oficialilor ramurilor sportive: 

a) Avertisment; 

b) Amendă; 

c) Propune federațiilor sportive naționale suspendarea temporară sau definitivă din activitatea 

sportivă; 

Măsurile disciplinare se aplică structurilor sportive afiliate la federațiile naționale (cluburi, asociații 

sportive, secții sportive), oficialilor acestora, jucătorilor și arbitrilor pentru abaterile de la normele de 

etică sportivă, de joc și de competiții, de organizare și disciplină, astfel cum sunt reglementate de fiecare 

federație națională prin regulament propriu; 

Cuantumul amenzilor se stabilește de către Consiliul Local Municipal pentru fiecare ramură sportivă în 

parte, cu respectarea competențelor ce derivă din legislația în vigoare și a normelor fiecărei federații 

sportive și se menționează în Regulamentul de Ordine Interioară. 

Din luna August al anului 2022, Clubul funcționează cu următoarele ramuri sportive:  

• Atletism 

• Automobilism 

• Baschet 

• Futsal  

• Handbal 

• Hochei pe gheață 

• Kempo 

• Lupte libere 

• Natație 

• Polo pe apă 

• Popice 

• Tir cu arcul 

 

Printre principalele obiective ale clubului se numără următoarele:  

1. Asigurării stabilității financiare al clubului, în interesul de a putea practica sporturile enumerate 

în condiții optime 

2. Creșterea sportivilor valoroși, respectiv preluarea lor când ajung la vârsta de seniorat, pentru a 

le oferi o posibilitate de a reprezenta orașul natal 

3. Readucerea sportivilor autohtoni (târgumureșeni sau originali din județul Mureș) în cadrul 

clubului, respectiv asigurarea condițiilor necesare pentru ei  

4.  Obținerea a celor mai bune rezultate posibile pe plan național. Prin acest lucru, dorim ca 

imaginea clubului, respectiv al orașului să crească constant treptat numele, respectiv emblema 

clubului să fie cunoscut peste tot în țară  

5. Întreținerea, respectiv recondiționarea infrastructurilor, care se află în administrația clubului, în 

interesul de a oferi posibilitate corespunzătoare pentru antrenamentele structurilor sportive 

locatori.  


