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RAPORT DE ACTIVITATE 
asupra activității Clubului Sportiv Școlar Triumf București – anul 2021 

 

 

 

 

 

            

               Clubul Sportiv Școlar Triumf București, instituție publică, structură sportivă de drept public 

cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sportului, își desfășoară activitatea în 

baza Legii Educației Fizice și Sportului număr 69/2000, a Regulamentului de organizare și 

funcționare aprobat de Ministrul Sportului și a Regulamentului de Ordine Interioara, având Certificat 

de Identitate Sportivă cu nr. B/A1/00040/2001. 

                CSS Triumf București este organizat in prezent in 15 secții sportive după cum urmează: 

atletism, canotaj, gimnastica artistica, gimnastica aerobica, gimnastica ritmica, hochei, înot, kaiac-

canoe, patinaj artistic, polo pe apa, rugby, sărituri in apa, scrima, tir sportiv (glonț), tir sportiv 

(talere).       

                Activitatea sportiva se desfășoară pe bazele sportive din capitala și din provincie cu 

excepția secției de tir sportiv (glonț) care își desfășoară activitatea în poligonul de tir din incinta 

clubului, pe care îl are in administrare.             

                Activitatea in anul 2021 a fost finanțată de la bugetul de stat în proporție de 98,37% si din 

venituri proprii in proporție de 1,63%. 

                

 

1. Realizarea obiectivelor si indicatorilor din programul „Promovarea si 

susținerea activității de performanta” 

   
 

                1.1 Competiții oficiale internaționale 

                               a) Campionatul Mondial de canotaj Plovdiv, Bulgaria - locul III, ocupat de 

sportiva Cerbu Elena Andreea, componenta a Lotului National proba olimpica; 

                                b) Campionatul European de canotaj Munchen, Germania – locul II, ocupat de 

sportiva Cerbu Elena Andreea, componenta a Lotului National proba olimpica; 

                                c) Cupa Mondiala de Înot Paralimpic Lignano, Italia – 2loc II, loc III, loc V 

ocupat de Notretu Arian, component al Lotului National Paralimpic proba paralimpică; 

                                d) Cupa Mondiala de Înot Sheffield, Marea Britanie – loc VIII ocupat de Notretu 

Arian, component al Lotului National Paraolimpic proba paralimpică; 

                                e) Cupa Mondiala de Înot Berlin, Germania – loc I, loc II, loc IV ocupat de 

Notrețu Arian, component al Lotului National Paralimpic proba paralimpică 
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                                f) Campionat European de sărituri în apa Rijeka, Croația – locul III sincron, 

ocupat de Angelica Muscalu si Ioana Cârcu, componente a Lotului National, proba olimpica; 

                                g) Campionat European de sărituri în apa Rijeka, Croația – locul IV, ocupat de 

Angelica Muscalu, componenta a Lotului National, proba olimpica; 

                                h) Campionat Balcanic de sărituri în apa Belgrad, Serbia – locul I, locul III,  

ocupat de Angelica Muscalu, componenta a Lotului National, proba olimpica 

                                i)  Campionat Balcanic de sărituri în apa Belgrad, Serbia – 2loc I sincron, ocupat 

de Angelica Muscalu si Ioana Cârcu, componente a Lotului National, probe olimpice 

                                j) Campionat Balcanic de sărituri în apa Belgrad, Serbia – loc I, loc II, ocupat de 

Elahi Nazanin, componenta a Lotului National, proba olimpica; 

                                k) Campionat Balcanic de sărituri în apa Belgrad, Serbia – loc II, ocupat de 

Ioana Cârcu, componenta a Lotului National, proba olimpica; 

                                l)  Campionat Balcanic de sărituri în apa Belgrad, Serbia – loc I, ocupat de Gutu 

Hannah, componenta a Lotului National, proba olimpica. 

 

 

                  1.2. In loturile naționale de seniori și juniori sunt un număr de 38 de sportivi după cum 

urmează: atletism – 2 sportivi, canotaj – 3 sportivi, hochei – 6 sportivi, înot 1 sportiv, kaiac-canoe – 

1 sportiv, polo pe apa – 16 sportivi, sărituri în apa – 3 sportivi, scrima – 1 sportiv, tir glonț – 4 

sportivi, tir talere- 1 sportiv. 

 

                   1.3. Obiectivele fundamentale în anul 2021 ale CSS Triumf București au fost:  

a) activitatea de selecție la nivelul copiilor și juniorilor, pe fiecare ramura de sport, pentru formarea 

și perfecționarea grupelor în vederea depistării și formarii viitorilor performeri cu reale aptitudini 

pentru sportul de înaltă performanta. Astfel au fost depistate elemente cu reale aptitudini la secțiile 

de canotaj, polo pe apa, tir glonț, gimnastica ritmica; 

b) pregătirea și formarea unui număr sporit de sportivi în funcție de numărul de antrenori pe ramura 

de sport, precum și pe categorie de vârsta și clasificare a sportivilor; 

c) participarea unui număr mare de sportivi la competițiile interne și internaționale și obținerea unui 

număr mare sportivi la loturile naționale; 

d) atragerea de fonduri din mediu privat; 

e) realizarea unei bune comunicări a instituției, promovarea CSS TRIUMF BUCURESTI in mass-

media și în general în spațiul public. 

 

                    1.4 Antrenorii clubului au participat la cursurile de perfecționare profesionala organizate 

de către federaţiile de specialitate în vederea optimizării performantelor sportive, precum și la 

examenele de promovare organizate de către CNFPA. 
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2. Contribuția fiecărei secții si a antrenorilor la realizarea obiectivelor de 

performanta 
 

 

 

                     2.1. Secția de Atletism 

          Secția are in componenta 24 de sportivi legitimați. Activitatea se desfășoară sub îndrumarea 

doamnelor antrenor Butica Angela (norma ½), Florea Mariana (norma 1/1), Stanciu Carmen (norma 

1/1). 

             Obiectivele de performanta au fost parțial îndeplinite, având in vedere ca multe competiții la 

nivel de juniori au fost anulate pe fondul pandemiei. 

 

                     2.2 Secția de Canotaj 
             In cadrul secției sunt legitimați 6 sportivi sub îndrumarea antrenoarelor Petrescu Mihaela 

(norma 1/1, antrenor Lot National Fete) și a antrenoarei Zamfir Georgiana (norma 1/1). Sportivii 

secției și-au îndeplinit obiectivele de performanta obținând 5 medalii, la Campionatele Mondiale, 

Europene și Naționale. 

 

                     2.3 Secția de Gimnastica Artistica  

             In cadrul secției activează o grupa de 10 sportivi, categoria copii sub îndrumarea antrenorilor 

Perețeanu Marilena (norma1/1), Perețeanu Benoni (norma 1/1). Obiectivele de performanta nu au 

fost îndeplinite întrucât grupa de copii, datorita vârstei nu poate participa in competiții. 

 

                      2.4. Secția de Gimnastica Ritmica 

             Secția are in componenta 12 sportive legitimate care se pregătesc sub îndrumarea doamnei 

Firică Doina (norma 1/1). Obiectivele de performanta ale secției au fost îndeplinite parțial, avându-

se in vedere ca pe fondul pandemiei, unele competiții au fost anulate. 

 

                      2.5. Secția de Hochei 
              Are in componenta 55 de sportivi legitimați, împărțiți in 4 grupe astfel: grupa de 

performanta senioare, juniori 2, juniori 3 si o grupa copii. De îndrumarea sportivilor se ocupa domnii 

Pogăcean George (norma 1/1) si Pogăcean Robert (norma 1/1). La finalul Campionatului de senioare 

echipa CSS Triumf s-a clasat pe locul II, iar la categoria juniori competițiile au fost anulate din cauza 

pandemiei. 

 

                      2.6. Secția de Înot  
              Secția are in componenta 14 sportivi. Activitatea se desfășoară sub îndrumarea domnului 

Nistoroiu Daniel(norma1/1). Obiectivele de performanta au fost îndeplinite, obținându-se 13 medalii 

la competiții internaționale. 
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 2.7. Secția de Kaiac-canoe 

               Activitatea secției de kaiac-canoe se desfășoară sub îndrumarea doamnei antrenor Gloaba 

Irina (norma 1/1, antrenor Lot National Tineret Fete), are un număr de 4 sportivi legitimați, 

obiectivele de performanta fiind îndeplinite, obținându-se 5 medalii la competițiile naționale. 

 

                      2.8. Secția de Polo pa Apa  
                In cadrul secției de polo pe apa sunt legitimați 159 de sportivi, împărțiți în 4 grupe de 

vârsta astfel: grupa de performanta Juniori 1, Juniori 2, Juniori 3 si o grupa de copii. Activitatea se 

desfășoară sub îndrumarea antrenorilor Neamțu Ana (norma 1/1), Mateiași Andrei (norma 1/1), 

Rădoi Iulian (norma 1/1). Obiectivele de performanta au fost îndeplinite obținându-se locul I si Titlu 

de Campioana Națională Juniori1, locul I și Titlu de Campioana Naționala la U15 fete, loc III la CN 

Juniori 3. 

 

                        2.9. Secția de Sărituri de Apa  
                   In cadrul secției de sărituri în apa sunt legitimați un număr de 12 sportivi, iar activitatea 

se desfășoară sub îndrumarea doamnei antrenor Tiu Claudia (norma 1/1, antrenor Lot National 

Junioare). Obiectivele de performanta au fost îndeplinite, obținându-se un număr de 29 de medalii la 

Campionatele Naționale și Internaționale. 

 

                        2.10. Secția de Scrima 

                   Secția are in componenta 17 sportivi legitimați. Activitatea se desfășoară sub îndrumarea 

domnului antrenor Dințică Mihai (norma 1/1). CSS Triumf București a participat la competițiile 

organizate de Federația Romana de Scrima obținând 5 medalii la CN, obiectivele de performanta 

fiind parțial îndeplinite, având in vedere ca unele competiții au fost anulate pe fondul pandemiei. 

 

                        2.11. Secția de Tir sportiv-Glonț 
                   Sub îndrumarea antrenorului Olteanu Stefan (norma 1/1) își desfășoară activitatea 18 

sportivi legitimați. S-au obținut 73 de medalii la CN de Seniori si Juniori, obiectivele de performanta 

fiind îndeplinite. 

 

                        2.12 Secția de Tir Sportiv – Talere 

                    Secția de Tir Sportiv-talere are în componenta 18 sportivi legitimați, iar activitatea se 

desfășoară sub îndrumarea domnilor antrenori Baban Cristian (norma 1/1) și Baban Florin (norma 

1/1). S-au obținut un număr de 31 medalii la CN Seniori si Juniori, obiectivele de performanta fiind 

îndeplinite. 
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3. Masuri întreprinse pentru promovarea spiritului de fair-play, combaterea și 

prevenirea violentei și al dopajului 
 

 

 

                     Promovarea spiritului de fair-play și prevenirea actelor de violenta au fost printre 

principalele obiective ale conducerii clubului, care a elaborat un plan de masuri in colaborare cu 

federațiile de specialitate, iar în cadrul ședințelor de antrenament,  sportivii au fost instruiți și educați 

ca în competiții și antrenamente sa manifeste respect fata de adversar, oficiali și spectatori.      

                     Pentru prevenirea dopajului in sport CSS Triumf București, în colaborare cu Agenția 

Națională Antidoping, a organizat întâlniri informative cu antrenorii, sportivii, părinții acestora și 

alte persoane implicate în activitatea sportiva, prelucrându-se Codul Antidoping al Mișcării 

Olimpice.  

 

 

 

 

Director 

Prof. Dr. Gabriel STROE 


