La 35 de ani ...
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Acest material, este un omagiu adus
tuturor persoanelor care au fost sau nu au fost nominalizate,
dar care de-a lungul celor 35 de ani şi-au adus contribuţia la existenţa şi
funcţionarea clubului, regăsindu-se într-o postură de foşti
sau actuali sportivi, antrenori, personalul clubului, părinţi, colaboratori,
susţinători, simpatizanţi, spectatori.
Ca orice material, îşi are limite impuse de subiect, spaţiu, cantitatea şi
calitatea informaţiilor.

Tuturor, le mulţumim.
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Percepţia Clubului Sportiv Municipal Arad in conştiinţa unor
personalităţi din lumea sportului.

Stimaţi colegi.

În primul rând vreau să vă transmit, din partea Agenţiei Naţionale pentru
Sport şi a mea personal, un călduros „La mulţi ani", cu ocazia Împlinirii a 35 de
ani de activitate a Clubului Sportiv Municipal Arad.
Rezultatele remarcabile obţinute de sportivii arădeni, precum si
profesionalismul celor care au gestionat problemele specifice de la administrare
până la asigurarea pregătirii sportive au dus la înscrierea, an de an, a clubului
Dumneavoastră printre unităţile etalon ale sportului românesc.
Sunt convins că cele 6 medalii olimpice, obţinute de sportivii clubului
Dumneavoastră, constituie un suport important pentru ca în strategia dezvoltării
activităţii în anii viitori să vă propuneţi îmbogăţirea acestui palmares impresionant.
Vă asigur de totala mea disponibilitate în a sprijinii proiectele
Dumneavoastră şi vă transmit, cu ocazia acestei aniversări, cele mai bune gânduri
şi urări de succes.

Octavian Bellu
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport
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În anul 1973 răspundeam de activitatea sportivă de performanţă în judeţul
Arad şi am cunoscut foarte bine evenimentele derulate atunci. Aveam 35 de ani, şi
într-un fel am participat direct la constituirea Clubului Sportiv Arad, urmărindu-i
apoi cu multă simpatie şi interes evoluţia de –a lungul anilor...
Am am fost coleg de facultate cu Ştefan Ziegler, şi i-am cunoscut pe
majoritatea conducătorilor şi antrenorilor deosebiţi.
Apreciez forţa de reprezentare a sportivilor acestui club – CSM Arad: Roman
Codreanu – lupte greco – romane, gimnastică Emilia Eberle, trăgătorul Iulian
Raicea, atleta Ionela Târlea, Marian Oprea, jucătoarele de tenis de masă Liana
Mihuţ, Leszay Magdalena, Otilia Bădescu, Mihaiela Şteff, care au ridicat steagul
României în repetate rânduri, cucerind medalii olimpice, mondiale, şi europene.
Consider aceşti 35 de ani de la înfiinţarea Clubului, un pas important pentru
sportul de performanţă românesc.
La acest moment aniversar, transmit generaţiei de azi cât mai multe
împliniri şi succese.
„La 35 de ani şi la mai mare” !

Dan Popper
Secretar general al Comitetul Olimpic Român
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Dacă lumea îsi aminteste de anul 1973 ca fiind anul în care Marea Britanie,
Irlanda si Danemarca intrau în Comunitatea Europeană, aceea care va deveni,
mai târziu, Uniunea Europeană, sau ca fiind anul în care ultimul soldat american
a părăsit Vietnamul, după o confruntare cvasi-înţeleasă la nivel mondial, arădenii
îşi amintesc de 1973 ca fiind anul în care s-a născut un izvor nesecat de valori
sportive autohtone, anume, Clubul Sportiv Municipal Arad.
Făcând „ochi” într-o epocă în care sportului i se aduceau osanale, fiind
considerat, până la urmă pe bună dreptate, o modalitate ideală de a iesi în lume a
unei Românii dictatoriale şi cu graniţele ferecate, cele cinci secţii ale Clubului
Sportiv Arad, cum se numeşte în certificatul de botez - respectiv luptele grecoromane, gimnastica, tenisul de masă, tirul şi atletismul - aveau să confirme până în
zilele noastre măreaţa idee a înfiinţării acestui leagăn al sportului şi sportivitătii.
Sub oblăduirea Agenţiei Naţionale pentru Sport, Clubul Sportiv Municipal
de pe Mureş numără, astăzi, numeroase secţii: atletism, gimnastică aerobică,
gimnastică ritmică, gimnastică artistică, haltere, judo, modelism auto, înot, tir
sportiv, tenis de masă, tenis de câmp etc., discipline sportive spre care părinţii îsi
îndrumă copiii de la cei mai mici până la cei mai mari, aceştia din urmă devenind
dependenţi de modul în care cadrele didactice de specialitate, antrenorii de aici
înţeleg să-şi facă meseria: cu seriozitate, angajament şi profund simţ al datoriei, cu
scopul comun al performanţei, al excelenţei.
În timp, mănunchiul de valori născute şi crescute la CSM Arad a devenit
neîncăpător pentru un album de familie obisnuit, fiind extrem de greu să pronunţi
numele performerilor formaţi aici fără să comiţi, inevitabil, o nedreptate, prin
omiterea, dintr-un simplu hiatus de memorie, a unui nume cel puţin la fel de
important ca şi celelalte. Fiindcă atunci când spui Emilia Eberle – gimnastică,
Ionela Târlea sau Marian Oprea – atletism, Roman Codreanu – lupte grecoromane, Iulian Raicea – tir, Otilia Bădescu, Mihaela Stef Meruţiu, Adriana
Năstase, Daniela Dodean – tenis de masă, toţi multiplu medaliaţi la campionatele
europene şi mondiale de profil, Constantin Covaci – gimnastică, Adina Anton,
Bogdan Ţăriş – atletism, Gheorghe Pop, Marius Cenădan, Lucia Mihalache – tir,
Marius Cihărean – haltere şi aceştia sunt doar câţiva ... spui, de fapt, CSM Arad.
Majoritatea celor nominalizaţi sunt participanţi inclusiv la Jocurile Olimpice, la
campionate mondiale sau cupe mondiale de seniori şi juniori.
Mândri de numele ce au făcut şi fac istorie pentru Clubul Sportiv Municipal
Arad, Viorel Bitang – directorul general al CSM Arad, împreună cu Vasile
Păltineanu, directorul general adjunct, omagiază, o dată în plus, talentul,
performanţa, voinţa şi dăruirea tuturor celor ce au urcat Clubul pe treptele
podiumurilor naţionale, europene, mondiale şi olimpice !
Viorel Bitang
Director general

Vasile Păltineanu
Director general adjunct
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Cred că prestigiul şi valoarea unui club sportiv se văd cel mai bine prin
prisma rezultatelor. Or, rezultatele Clubului Sportiv Municipal Arad sunt dintre
cele mai valoroase. Referindu-ne doar la rezultatele obţinute la Jocurile Olimpice
putem spune ca Aradul a fost reprezentat de acest club începand cu Montreal
(1976) unde Roman Codreanu obţine prima medalie a Clubului, continuând cu
ediţia de la Moscova în 1980 când Emilia Eberle obţine doua medalii de argint
pe echipe şi paralele. Sportivul Iulian Raicea aduce tirului arădean o medalie de
bronz la JO Sydney din 2000. Anul 2004, putem spune că a fost un an de
referinţa pentru club, când la JO de la Atena atleta Ionela Târlea obţine argint la
400 mg iar atletul Marian Oprea aceiaşi medalie la triplusalt.
Rezultatele de excepţie menţionate, vin să întregească zestrea clubului care
este bogată în medalii obţinute la campionatele mondiale, europene şi balcanice.
Acest lucru a fost posibil datorită colectivului valoros de tehncieni pe care
clubul i-a avut şi nu, în ultimul rând datorită conducerii acestuia care s-a
preocupat în permanenţa de dezvoltarea patrimoniului bazelor sportive avute în
administrare.
Mai trebuie spus că, Clubul Sportiv Municipal Arad, s-a poziţionat în topul
clasamentelor structurilor sportive din ţara noastră, în urma rezultatelor de
excepţie obţinute la competiţiile internaţionale şi naţionale.
Acum, la acest moment important de aniversare, doresc întregii echipe, mult
succes.

Stelian Văduva
Director executiv al Direcţiei pentru Sport a Judeţului Arad.
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35 de ani de la înfiinţare
Clubul Sportiv Municipal Arad s-a format ca o necesitate generată de transformările din
România deceniilor 7 şi 8, în principal ca efect a Legii nr. 29/ 1967 privind activităţile de educaţie
fizică şi sport. Această lege care redefineşte strategia sportivă din ţara noastră în perioada mai sus
amintită, este un exemplu clar în care voinţa Centrului, sub bagheta politicului a eficientizat
domeniul sportului, în principal cel de performanţă şi mare performanţă.
Acumulările apărute în acest domeniu de activitate, exprimate prin numărul mare de
asociaţii şi cluburi sportive subordonate diverselor departamente şi ministere, au provocat printre
altele, o criză privind personalul calificat necesar promovării sportului de mare performanţă capabil
să reprezinte corespunzător România în competiţii internaţionale oficiale.
O soluţie inspirată a fost ideea concentrării forţelor locale, cu potenţial în structuri sportive
reprezentative, sub supravegherea competentă a consiliilor judeţene pentru educaţie fizică şi sport,
organisme cu sarcini precise în dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului, mai ales după reorganizarea
teritorială pe judeţe din 1968.
Un pas important în cristalizarea structurilor sportive moderne îl constituie Hotărârea nr.
733/ 1972 a Biroului Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, care aprobă înfiinţarea a
şase cluburi sportive printre care unul la Arad, sub denumirea de Club Sportiv Arad. Această
acţiune concretă, îndrăzneaţă şi binevenită, nominalizează iniţial pentru acest club un număr de
cinci secţii: atletism, box, lupte, gimnastică şi tir. Cu această ocazie, se hotărăşte transferarea
necondiţionată până la sfârşitul anului a sportivilor, antrenorilor şi a bazei materiale de la cluburi
arădene, în gestiunea şi patrimoniul Clubului nou înfiinţat, inclus deocamdată în schema de
personal a Consiliului Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport Arad.
Imixtiunea Consiliului Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport Arad, organizaţie cu sarcini
de control şi îndrumare şi mai puţin de „producţie”, provocată în principal de ambiguitatea
regulamentelor de organizare şi funcţionare a celor două organizaţii, a fost imediat sancţionată de
Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport. Acesta, la propunerea organelor locale arădene,
pune în drept prin Hotărârea nr. 924/ 26.07.1973, noile intenţii de dezvoltare a activităţii sportive de
performanţă în municipiul Arad, hotărând constituirea şi funcţionarea Clubului Sportiv Arad ca
unitate cu personalitate juridică în condiţiile legii, cu buget propriu. Totodată se specifică clar
pentru prima oară, baza materială transferată: sala sporturilor, sala de gimnasică, sala de tenis de
masă, poligonul de tir, pista de atletism – cu întregul inventar din partea Consiliului Judeţean pentru
Educaţie Fizică şi Sport Arad – în patrimoniul Clubului Sportiv Arad.
Apărut în urma unor acţiuni dure, impuse pe scheletul fostului Club Sportiv Orăşenesc,
Clubul Sportiv Arad este efectul voinţei comunităţii arădene, care şi-a dorit prezenţa unei structuri
sportive moderne, organizaţie care să concentreze valorile locale sportive, care să aibă un
management activ, coerent, competent şi eficient. Această comandă, a necesitat oameni noi cu o
gândire logistică şi capacitate organizatorică corespunzătoare.
În scurt timp, Clubul va deveni o structură sportivă reprezentativă, care va fi cunoscută pe
plan naţional şi internaţional.
Se disting de-a lungul anilor unele perioade cu suişuri şi coborâşuri:

Un start excelent!
Între anii 1973 – 1983, Clubul a obţinut rezultate foarte bune care au confirmat concentrarea
forţelor sportive. Aceşti ani de graţie au permis evidenţierea unei gândiri moderne aplicate în actul
de conducere, de preşedintele dl. Ştefan Ziegler.
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Înfiinţat în 1973 cu secţiile de atletism, gimnastică (fete), lupte (greco - romane) şi tenis de
masă, CS Arad îşi ia rolul în serios – de club de performanţă – confirmând speranţele prin medalia
de argint cucerită la Campionatul European pe echipe (tenis de masă) încă din primul an. De fapt,
secţia de tenis de masă transferată de la Asociaţia Sportivă „Voinţa” Arad (care era cea mai
puternică secţie din ţară) cu baza materială, sportive şi antrenor, va produce constant până la
pensionarea d-lui Prockopecz Emil (1982), medalii la campionatele europene de junioare şi senioare
cu sportivele Liana Mihuţ Măcean, Leszay Magdalena, Eleonora Mihalca, Ferenczy Eva.
Secţia de lupte, va intra rapid în rândul celor mai performante din România. Medaliile
cucerite de Roman Codreanu (antrenat de Ion Blidaru) la Campionatul European din 1974 şi
Campionatul Mondial din 1975, anticipă o posibilă surpriză la JO 1976 Montreal. Aceasta se şi
produce, Aradul cucerind prima medalie olimpică (de bronz) prin Roman Codreanu la lupte greco –
romane. În următorii cinci ani, luptele vor rămâne în topul secţiilor Clubului datorită acestui sportiv
de excepţie - Roman Codreanu – care are în palmares 7 medalii internaţionale
Secţia de gimnastică va demara ceva mai greu, dar începând cu 1978 va deveni secţia fanion
a Clubului, datorită în principal prestaţilor excepţionale ale gimnastei Emilia Eberle care, îşi anunţă
intrarea în arena mondială cu 4 medalii cucerite la Campionatul Mondial. Evident, la J.O. de la
Moscova, Emilia Eberle, confirmând speranţele, va avea o evoluţie extraordinară, fiind singura
gimnastă arădeană până în prezent, care cucereşte două medalii olimpice (de argint) cu echipa şi la
paralele inegale. Performanţele acestei sportive rămân de neegalat: 30 de medalii la J.O.,
campionate mondiale, europene şi balcanice.
Timp de 10 ani, Clubul a reprezentat cu cinste sportul de performanţă, obţinând 109 medalii
(la principalele competiţii internaţionale oficiale).
Clubul Sportiv Arad, a debutat bine încă din start şi datorită managementului inspirat,
desfăşurat de conducerea Clubului care, a asigurat condiţiile materiale optime de pregătire şi
concurs la secţiile afiliate. Sala de tenis de masă de pe str. M. Eminescu nr. 28, se va dezvolta
construindu –se o nouă sală; sala de jocuri de pe str. G. Ureche nr. 11 -13, amenajată prin grija
Consiliului Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport Arad, se transformă într-un laborator bine
dotat, cu aparatură de gimnastică (fete); sala de lupte de pe str. Tudor Vladimirescu va fi
modernizată şi va constitui pentru mulţi ani locaţia de unde îşi vor lua zborul mulţi campioni. Se
înfiinţează noi secţii: 1980 – tir şi din 1982 - tir talere.

Pe topogan!
Anii 1984 – 1989, sunt ani în care Clubul a obţinut rezultate mai puţin notabile
confruntându – se cu mai multe greutăţi, perioadă în care actul de conducere a fost asigurat de către
Ştefan Ziegler, Ştefan Mureşan, Ioan Rediş şi Eugen Traian Roman.
După 10 ani de „foc continuu” în arena internaţională, cu rezultate remarcabile, asistăm la o
retragere în bloc a sportivilor Emilia Eberle, Roman Codreanu şi Liana Măcean Mihuţ.. Retragerea
din activitate a sportivilor care au scris istoria marilor performanţe în perioada 1973 – 1983, a creat
un gol ce va fi puternic resimţit. Începând cu anul 1984, se remarcă gimnasta Dana Dumitru care,
pentru o perioadă scurtă de timp va da mari speranţe: 1985 Jocurile Mondiale Universitare Kobe
ocupă locul II cu echipa, şi un loc IV la paralele. Din 1986 se afirmă Lucia Moldovan (Mihalache)
(descoperită de antrenorul Ion Vasilescu, şi pregătită de Kolosi Ştefan) sportivă la tir talere, care va
domina proba de fete la nivel naţional. Campioană europeană de junioare în 1986, multiplă
medaliată la campionatele balcanice, Lucia Moldovan (Mihalache) este un exemplu de longevitate
sportivă. Deprecierea vieţii sociale în România care anticipa revoluţia, afecta toate sectoarele de
activitate, inclusiv sportul. Clubul Sportiv Arad cu toate eforturile (schimbarea repetată a conducerii
Clubului), nu poate depăşi cursul evenimentelor.
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Medalii obţinute in perioada 1973-1989
Competiţii
internaţionale
oficiale
JO
CM, CMU,
Cupe
Mondiale
CE S, J
CB

Medalii în perioada 1973 - 1983

Medalii în perioada
1984 - 1989
Aur
Argint Bronz
-

Total
general

Aur
-

Argint
2

Bronz
1

Total
3

7

3

7

20

-

1

-

21

9

13

20

42
44

1
3

-

1
2

44
49

3

Organizarea clubului în anul 1986

Nr crt
1

Secţii pe
ramură de
sport
Atletism

Nr de
antrenori
angajaţi
1

2

Gimnastică

7

3

Lupte

2

4

Tenis de
masă

2

5

Tir glonţ

2

6

Tir talere

1

Total

15

Antrenorul
coordonator
Varcony
Iudita
Moldovan
Constantin
Leszay
Magdalena
Drăguceanu
Carmen
Kolosi
Ştefan
6

Număr
grupe cu
sportivi
3

Nr
sportivi

Obs

35

8

80

3

45

5

40

4

32

1

8

24

240

Supravieţuire şi reconstrucţie !
Anii 1990 – 1999, sunt ani în care Clubul si-a focalizat forţele pentru supravieţuire şi
reconstrucţie, avându – l ca preşedinte pe Eugen Traian Roman.
După 1990, Clubul Sportiv Arad a traversat o perioadă extrem de dificilă caracteristică
evenimentelor de după Revoluţie. Conducerea, reprezentată de d-nii Eugen Traian Roman - ales
preşedinte pentru prima dată prin vot democratic şi Păltineanu Vasile vicepreşedinte, şi-a conturat o
strategie coerentă care să activizeze sportul de performanţă, şi care să convingă membrii
organizaţiei.
Patrimoniul a constituit un punct important al acestei strategii. Beneficiind de viziunea
inspirată a Ministerul Tineretului şi Sportului, înfiinţat în 1990, prin care se desfiinţează
Administraţia Bazelor Sportive Judeţene, Clubul Sportiv Arad prin Ordinul 295/ 13.02.1991, reintră
în posesia următorului patrimoniu cu gestiuni: sală de gimnastică, sală de lupte, sală de tenis de
masă, poligon de tir, pistă de atletism. O parte din acest patrimoniu la care se adaugă sala de atletică
grea, prin Hotărârea CLM nr. 54/2.12.1992, este dat în administarea gratuită a clubului pe o
perioadă de 99 de ani.
În 1994 Clubul Sportiv Arad îşi modifică denumirea în Clubul Sportiv Municipal Arad.
Clubul în baza Ordinului nr. 30/ 25.01.1994. Această schimbare nu va rămâne doar de formă.
Clubul se impune din ce în ce mai mult în arena municipiului, devenind principalul club sportiv
orientat clar pe dezvoltarea sportului de mare performanţă. Se poate vorbi despre rolul reglator pe
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care CSM Arad îl realizează pentru a doua oară în municipiul Arad pe plan sportiv, redevenind un
pivot principal în jurul căruia au fost concentrate valorile sportive fără suport şi susţinere.
Cu o consiliere competentă din partea Ministerului Tineretului şi Sportului căruia îi este
direct subordonată, conducerea Clubului îşi focalizează atenţia pe creşterea şi dezvoltarea secţiilor
cu potenţial şi reprezentare olimpică, atragerea tehnicienilor valoroşi, promovarea sau colaborarea
cu sportivi competitivi, parteneriate cu sponsori. În condiţiile în care majoritatea asociaţiilor şi
cluburilor sportive îşi diluează activitatea sau se desfiinţează, Clubul Sportiv Municipal Arad apare
constant prezent pe poziţii fruntaşe în clasamentele anuale naţionale.
Se afiliază secţii noi, care anticipă creşterea: baseball şi softball (1991), haltere (1994), judo
(1995), modelism (1997), înot (1996), kick box (1997) şi se renunţă la secţia de lupte.
Nu întâmplător, rezultatelor sportivei Lucia Mihalache de la tir talere li se alătură
performanţele obţinute la competiţii internaţionale oficiale: campionate mondiale, campionate
europene, cupe mondiale, cupe europene de următorii sportivi: halterofilul Traian Cihărean
(antrenor Gheorghe Biriş), Georgeta Cojocaru Olaru (antrenoare Leszay Magdalena), gimnastul
Cristian Leric (antrenor Lucian Popa), sporiva Şandor Oana – kick box (pregătită de Sorin Jurma),
pistolarii Gheorghe Pop (antrenor Ion Vasilescu ), Adrian Todor (antrenori Ioan Popoviciu, Mircea
Budurişan şi Toth Monica). Transferarea sportivului Iulian Raicea de la „Steaua” Bucureşti,
reprezintă una dintre cele mai eficiente „mutări” manageriale ale conducerii. Din 1997, Raicea
Iulian va fi prezent anual pe podiumul celor mai mari competiţii internaţionale oficiale: campionate
mondiale de seniori, supercupa mondială, cupe mondiale, campionate europene, nominalizat în
repetate rânduri sportivul numărul unu al clubului în acest sfârşit de secol şi mileniu.
În această perioadă, Clubul a fost sprijinit material şi moral de d-nii Dorel Belinţan, Ionel
Iancu, Liviu Ioja şi următoarele societăţi: INDCOOP Arad – director Ioan Faur, West
Petrom – directori Dan Boric şi Ioan Alexandru, Schela de petrol Zădăreni Arad – director
Vasile Zisu, Romtrans Arad – director Dumitru Popa, Conar Arad – director general
Dimitrie Cinah, şi director general adjunct Gheorghe Leucuţa, Darimex - director general Ion
Cincea.

Glorie şi preamărire !
Între anii 2000 – 2005, Clubul obţine rezultate excepţionale, devenind unul dintre cele mai
puternice cluburi sportive din România, sub conducerea d–lui Eugen Traian Roman.
Acumulările societăţii româneşti la zece ani după revoluţie, au provocat schimbări majore,
inclusiv în sport. Adaptarea la realităţile momentului, a fost unul dintre obiectivele principale ale
activităţilor acestor vremuri. Integrarea şi mai ales funcţionarea sistemului implicau existenţa unui
concept modern şi reformator, materializat într-o nouă legislaţie pentru domeniul educaţiei fizice şi
sportului. Mult aşteptata reformă în sport, implica prezenţa şi respectarea regulilor economiei de
piaţă, sportul fiind perceput ca un produs al acestui mecanism.
Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/ 2000, cu plusurile şi minusurile sale este un
eveniment marcant care a redimensionat domeniul.
Clubul participă activ la acest proces. Experienţa practică acumulată se completează cu noua
gândire teoretică. Astfel, prin Ordinul nr.495 din 17.10.2001 Clubul primeşte o nouă identitate Certificat de Identitate Sportivă AR/A1/00002/2001, şi îşi formulează un nou regulament de
organizare şi funcţionare. Devine o structură sportivă de drept public, subordonată Ministerului
Tineretului şi Sportului. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, funcţiile de
conducere sunt de director, respectiv director adjunct (în locul celor de preşedinte şi
vicepreşedinte), ele fiind ocupabile prin concurs.
Coerenţa măsurilor Ministerului Tineretului şi Sportului (înlocuit din 2003 cu Agenţia
Naţională pentru Sport) privind controlul prin banii publici ale activităţilor structurilor sportive,
condiţionate de realizarea obiectivelor şi indicatorilor, planificate în programele „Promovarea
sportului de performanţă” şi „Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive”, a
amorsat efectele negative provocate de defazările legislative şi insuficienţa maturizare a structurilor
sportive private.
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În această perioadă, Clubul obţine o serie de performanţe excepţionale, începând cu medalia
olimpică de bronz cucerită de sportivul Raicea Iulian la JO Sydney 2000.
Parteneriatul cu PAB România, parafat în primăvara anului 2002, prin care acesta devine
sponsorul oficial al Clubului, accelerează procesul de creştere, urcându-l pe culmi nebănuite.
Prezenţa d-lui Ion Sandu, unul dintre puţinii oameni de afaceri dispuşi să cheltuiască pentru sport, şi
sigur, singurul cu multă pricepere (el însuşi fiind un mare atlet) a format o echipă mult invidiată:
CSM Arad – PAB România. Începând cu acest an, sunt arondaţi la acest club unii dintre cei mai
valororoşi sportivi români: atleţii Ionela Târlea (antrenată de Liliana Năstase Alexandru), Marian
Oprea şi Adina Anton (antrenaţi de Doina Anton), Maria Cioncan (antrenată de Beregshazy Ştefan),
Bogdan Ţăruş, Ioan Vieru, jucătoarele de tenis de masă Mihaela Şteff Meruţiu, Adriana Năstase
Zamfir. Pleiada valorilor nou transferate se alătură celor deja consacraţi : Iulian Raicea, Otilia
Bădescu, gimnastul Constantin Covaci, (antrenat de către Eugen Căţean), şi Daniela Dodean
(antrenată de Valentin Dobai) care deşi cadetă, anunţa o evoluţie de excepţie în sportul de
performanţă.
Trei ani de graţie...Trei ani de vis... Ce nestemate!!! O nebunie!!! Anii marilor performanţe:
două medalii olimpice de argint la JO 2004 Atena; medalii la toate competiţiile internaţionale
oficiale (campionate mondiale, campionate europene, cupe mondiale, cupe europene, campionate
balcanice). În clasamentele naţionale întocmite de Agenţia Naţionala pentru Sport, Clubul se
poziţionează printre primele structuri sportive, iar secţia de atletism este nominalizată pentru prima
dată pe locul I în ierarhia federaţiei de specialitate (2004). În această perioadă se afiliază secţii noi:
gimnastică ritmică (2003), tenis (2003). Apare gimnastica aerobică (2002).
Dezvoltarea şi modernizarea bazei sportive rămâne o preocupare majoră a conducerii, ţinând
pasul cu performanţele sportivilor: repararea şi modernizarea sălii de gimnastică, care se transformă
în sală de jocuri; amenajarea şi punerea în funcţiune a primei cantine sportive în oraşul nostru;
amenajarea sălii de fitness; modernizarea sediului Clubului ; începerea lucrărilor de modernizare la
poligonul de tir sportiv. În această perioadă, se continuă colaborările cu cele două unităţi sportive
şcolare: Clubul Sportiv Şcolar Gloria Arad, reprezentat de director George Indreica şi Liceul cu
Program Sportiv Arad, reprezentat de director Emilia Mandache.

Creşteri şi descreşteri – o cursă care leagă şi dezleagă destine.
Între anii 2006 – 2008, unitatea sportivă îşi redefineşte strategia prin forţe proprii,
orientându-se asupra promovării talentelor proprii. De asemenea, se confruntă în această perioadă
cu unele situaţii care au generat o diminuare a performanţelor sportive:
- retragerea sponsorului oficial PAB România, începând cu vara anului 2005 a reprezentat o
pierdere imensă pentru Club, contribuind la micşorarea considerabilă a fondului de sportivi
valoroşi; dispar peste noapte atleţii care au făcut istorie (Ionela Târlea, Marian Oprea, Adina
Anton, Bogdan Ţăruş );
- retragerea din activitate a sportivei Otilia Bădescu, dublată de hotărârea sportivelor Mihaela
Şteff Meruţiu şi Adriana Năstase Zamfir (multiple campioane europene de senioare) de a nu
se prezenta la echipa naţională;
- regretabilele treceri în nefiinţă ale atletei Maria Cioncan şi a celui care timp de 17 ani a fost
liderul Clubului –Eugen Traian Roman;
- tradiţia care de cele mai multe ori este un factor accelerator, s-a transformat în frână pentru
activitatea secţiilor de gimnastică şi tenis de masă.
În această situaţie de criză, s-au găsit următoarele măsuri urgente prin care să fie oprită
căderea:
- consolidarea şi conservarea fondului propriu de sportivi;
- concentrarea priorităţilor pentru obţinerea locurilor cotă la Jocurile Olimpice 2008;
- reconsiderarea potenţialului secţiilor, cu accent pe cele cu probe olimpice;
- promovarea tinerilor în funcţii de coordonare şi conducere;

11

-

un eveniment important l – a constituit ocuparea prin concurs – începând cu data de
1.12.2007 – a postului vacant de director general al Clubului de către profesor şi antrenor dl.
Viorel Bitang.
Ţinând cont de toate aceste schimbări, sunt de apreciat rezultatele obţinute de cele două
participante la Beijing, Daniela Dodean – un excelent loc VII cu echipa de tenis de masă, şi Lucia
Mihalache – un loc X la tir talere.
În această perioadă, clubul a fost sprijinit de următoarele societăţi: Contor Zenner,
Archimina, Inter Edil Geo, SC Manitoba SA, SC Helvetica Milk SRL Arad.
Medalii în perioada 1990 – 2008

Competiţii
internaţionale
oficiale

Medalii în perioada
1990 – 1999

Medalii în perioada
2000 – 2008

Total
general

Aur

Argint

Bronz

Total

Aur

Argint

Bron
z

Total

19902008

19732008

JO

-

-

-

-

-

2

1

3

3

6

CM, CMU,
Cupe
Mondiale

2

5

7

14

1

-

4

5

19

40

CE S, T,J

1

5

2

8

19

16

13

48

56

100

CB S,T,J

10

4

2

16

13

9

15

37

53

102

Această prezentare succintă dublată de informaţiile statistice evidenţiaza istoria tumultoasă
şi plină de substanţă, a unei organizaţii extrem de activă în arena sportului românesc. Cele 248 de
medalii cucerite în competiţii internaţionale oficiale, cu o medie de 7 medalii pe an, confirmă
maturitatea acestei structuri sportive.
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Situaţia sportivilor legitimati
pe secţii şi ramură de sport la data de 01.01.2008
NR ANTRENORI DIN CARE
NR.
CRT.

1.

SECTIE PE
RAMURA DE
SPORT

ATLETISM

NR SPORTIVI DIN CARE

1/
1

½

COLABO
RATORI

TOTAL

LEGITIMATI

NELEGITIMATI

TOTAL IN
PREGATIRE

1

2

4

7

17

25

42

GIMNASTICA
ARTISTICA
2.
GIMNASTICA
AEROBICA
GIMNASTICA
3.
RITMICA

2

1

-

3

8

14

22

1

-

-

1

19

10

29

1

-

-

1

12

-

12

4.

HALTERE

-

-

1

1

3

-

3

5.

JUDO

1

1

-

2

31

20

51

6.

MODELISM
(AUTO)

-

-

1

1

5

-

5

7.

NATATIE

2

1

-

3

22

40

62

8.

TENIS

-

-

1

1

-

20

20

9.

TENIS DE
MASA

5

1

1

7

24

50

74

10.

TIR

4

-

1

5

26

9

35

17

6

9

32

167

189

356

TOTAL

Forţa, valoarea şi eficienţa Clubului sunt efectul unei management performant la nivelul
conducerii, antrenorilor, sportivilor şi a întregului personal implicat.
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Titanii Clubului Sportiv Municipal Arad.
„Personaje înzestrate cu putere de voinţă, care şi-au impus propriile obiective

şi au condus pârghiile administrative, executive, educaţionale şi ceremoniale după
idei originale, sfidând sistemul. Atipici, incomozi şi imprevizibili, au acumulat per
ansamblu numeroase succese, ridicându-se cu mult deasupra oamenilor obişnuiţi.”
De-a lungul celor 35 de ani de existenţă, Clubul Sportiv Municipal Arad, a oferit cadru
organizatoric evidenţierilor. Organizaţia este produsul părţilor, a componentelor sale. Dorinţa de
apartenenţă la o organizaţie reprezentativă care să dea siguranţă şi încredere, seriozitate, competiţie,
evaluarea corectă, promovarea valorilor sportive autentice, au fost stimulente, ţinte, pentru foarte
mulţi membrii. Existenţa şi dezvoltarea acestui club, se datorează într-o proporţie mai mică sau mai
mare tuturor celor implicaţi, dar strălucirea a fost provocată de foarte puţini.
Acest material, este un omagiu adus tuturor persoanelor care au fost sau nu au fost
nominalizate, dar care de-a lungul celor 35 de ani şi-au adus contribuţia la existenţa şi funcţionarea
clubului, regăsindu-se într-o postură de foşti sau actuali sportivi, antrenori, personalul clubului,
părinţi, colaboratori, susţinători, simpatizanţi, spectatori. Ca orice material, îşi are limite impuse de
subiect, spaţiu, cantitatea şi calitatea informaţiilor.
În sportul de mare performanţă, este dificil să faci departajări şi clasamente privind
poziţionarea campionilor acestui Club. Totuşi, în toată această perioadă putem vorbi de excepţii,
adevăraţi titani care au promovat imaginea sportului românesc pe tot mapamondul.

Verigile triadei: conducător, antrenor, sportiv
Conducători ai CSM Arad :
ŞTEFAN ZIEGLER
Născut în Arad la 06 ianuarie 1937. Urmează şcoală generală şi Liceul pegagogic German.
Face parte din grupa de pitici fotbal al grupei, antrenor Csledes (care în fiecare luni era
antrenată de regretatul Nicolae Dumitrescu) pe terenul Tricolor din cartierul Mureşel.
În anii de liceu practică gimnastica la Clubul UT A, antrenor Nagy Zoltan (Zoli Bacsi).
După absolvirea liceului – 1955, lucrează la Uzinele „30 Decembrie” (UTA) unde ajunge în
echipa oraşului Arad şi participă la competiţia „Cupa Oraşelor” alături de Mihai Botez, Gheorghe
Dema (categ. Maeştri), Kelemen I şi Tiberiu Drumuş (cat. I-a), Cezar Cernuşca şi Ştefan Ziegler
(cat. II-a).
În toamna anului 1956 reuşeşte la examenul de admitere Ia I.C.F. Bucureşti unde devine
campion universitar la gimnastică băieţi pe echipe, antrenor Bedo Karol. În anii care urmează se
pregăteşte cu regretatul Dragomir Zeno la prăjină şi decatlon. În anul 1959 se legitimează la echipa
dc rugbi „Ştiinţa Bucureşti” şi participă în campionatul RSR – divizia B, echipa promovând în
divizia A alături de renumiţii rugbisti Vasile Constantin (MAO), Mircea Leonte, Mircea Nagel,
antrenor lonescu (Gaganu).
După absolvirea ICF Bucureşti cu examen de stat cu media generală 9,20 este repartizat la
liceul grman din Aradul Nou, unde profesează până în anul 1968, timp în care echipa de handbal a
liceului domină campionatul liceelor la handbal, câştigând de şapte ori titlul de campioni orăşeneşti,
calificându-se pentru fazele de zonă. În acest interval au fost promovaţi la Şcoală Sportivă
handbaliştii: Helmuth Schragner (component lot RSR tineret), Johann Burger –divizionar A apoi
antrenorul echipei „Strungul” şi alţii.
În anul 1968 este ales vicepreşedinte la CMEFS Arad, de unde se întoarce la catedră în 1971
iar în 1973 este ales preşedinte executiv al Clubului Sportiv Arad.
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Sportivii conduşi de antrenorii secţiilor dc atletism, gimnastică fete, lupte greco-romane,
tenis de masă şi tir, cuceresc până în anul 1988 numeroase medalii la J.O., cupe mondiale,
campionate europene si balcanice.
Sportivul Roman Codreanu – lupte greco-romane cucereşte medalia de bronz la J.O. de la
Montreal – prima medalie olimpică din istoria sportului arădean, iar Emilia Eberle devine
campioană mondială la gimnastica fete cu echipa şi cucereşte două medalii la J.O. de la Moscova în
1980 la paralele şi cu echipa.
În 1988 trece la Consiliul Judeţean pentru Educaţie Fizica şi Sport Arad ca metodist, apoi
inspector, şi se reîntoarce la catedră în 1994, dupa care se pensionează în anul 1999. A ocupat o
serie de funcţii onorifice ca: preşedinte al comisiei judeţene de atletism, responsabil al cercului
pedagogic al profesorilor de educaţie fizică pe judeţ, metodist voluntar al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Arad.
ŞTEFAN OVIDIU MUREŞAN
S-a născut în Arad la 15 octombrie 1952. Este absolvent al Institutului Naţional de Educaţie
Fizică şi Sport, promoţia 1976, specializarea judo.
A preluat conducerea Clubului Sportiv Arad în 1988, într-un moment deosebit de dificil a
mişcării sportive româneşti. O dovadă în acest sens constituind-o prevederile aberante ale
Decretului nr. 1252/ 25 august 1985 care interzicea activităţile de arte marţiale, yoga etc.
În perioada deţinerii funcţiei de preşedinte până în 1989 (când a fost înlocuit de Ioan Rediş)
a vrut să adune în jurul său un colectiv unit, dornic de afirmare avându-I alături pe Geza Weinerth,
Iudita Varcony, Sabău Rodica (gimnastică), Traian Magheru, Gheorghe Mărgineanu (atletism),
Constantin Moldovan, Mag Erwin (lupte)
Una dintre preocupările d-lui prof. Ştefan Mureşan a fost integrarea în sportul de mare
performanţă a unor sportivi medaliaţi olimpici. Este vorba de Eberle Emilia şi Roman Codreanu
care au fost promovaţi în funcţii de antrenori.
Printre sportivii de excepţie care şi-au confirmat în această perioadă valoarea, putem aminti
pe Dana Dumitru, Dorel Vorindan, Sorin Mişcuţa, Georgeta Cojocaru, Liana Măcean.
Datorită unor neconcordanţe personale cu morala reflectată în „Codul eticii şi activităţii
comuniste” în mai 1989 a fost destituit împotriva voinţei colectivului pe care l-a condus. Această
activitate nu l-a dărâmat ci l-a îndârjit în a-şi schimba profilul de activitate (după 1990) devenind
unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de afaceri cu una dintre cele mai mari companii internaţionale
Rank Xerox (cotată a VII a din lume).
Călăuzindu –se după dictonul „Sportul este o afacere iar afacerea este un sport” , profesorul
Mureşan şi-a continuat activitatea sportivă care l-a consacrat ca maestru al sportului (judo). În
această postură a înfiinţat o echipă de veterani din foştii mari judocani ai Aradului la această
disciplină reuşind rezultate de excepţie, inclusiv cucerirea titlului mondial pe echipe dar şi
numeroase medalii internaţionale.
Ca activitate socială astăzi el face parte din stafful celebrei fundaţii internaţionale „Lions”,
fundaţie a cărei obiective prioritare sunt îndreptate spre ajutarea semenilor noştri, indiferent de ţară,
naţionalitate, rasă, religie.
EUGEN TRAIAN ROMAN
1954-2007 n. în Arad. Personalitate de seamă în lumea sportului arădean. A avut merite
deosebite la dezvoltarea bazelor sportive şi a sportului de performanţă arădean. Fost sportiv de
performanţă, atlet la probele de alergări lungi. Eugen Roman a fost absolvent al Facultăţii de
Educaţie Fizică şi Sport din Timişoara. Între 1980 şi 1990 a fost instructor sportiv la Consiliul
Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport Arad, în perioada 1990-2000 a ocupat funcţia de preşedinte
al CSM Arad, iar din 2000 a fost director general al aceluiaşi club. În perioada 2001-2005 a deţinut
funcţia de vicepreşedinte al Federaţiei Române de Tenis de Masă. A avut o contribuţie deosebită la
dezvoltarea sportului de performanţă din municipiul Arad, prin realizarea mai multor programe şi
proiecte sportive. Printre programele iniţiate de Eugen Roman putem să amintim dezvoltarea
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patrimoniului Clubului Sportiv Municipal Arad, toate bazele sportive fiind în administrarea clubului
pe o perioadă de 99 ani dar şi dezvoltarea şi modernizarea acestor baze: sala de jocuri, poligonul de
tir sportiv „Sorin Babii”, complexul de tenis de masă „Emil Procopecz” (cantina sportivă), sala de
fitness şi sala de aerobic. De asemenea, Eugen Roman a contribuit şi la promovarea sportului de
performanţă arădean, având o contribuţie decisivă, în calitate de preşedinte al Clubului, la obţinerea
medaliei de bronz, în 2000, cu sportivul Iulian Raicea (tir sportiv – pistol viteză).
În 2004, când ocupa funcţia de director general, Eugen Roman a avut o implicare deosebită
în obţinerea medaliilor de argint obţinute de Ionela Târlea, la 400 de metri garduri şi Oprea Marian,
la triplusalt, la Jocurile Olimpice de la Atena. Între 2000 şi 2007, a fost mentorul sportivelor Otilia
Bădescu, Mihaela Şteff şi Adriana Năstase Zamfir, care au obţinut medalii de aur, argint şi bronz la
campionatele europene de senioare. Eugen Roman a mai iniţiat şi cultivat parteneriate pentru
dezvoltarea sportului de performanţă: 1993-1995 cu West Petrom Arad, 1997-2001 cu Conar Arad,
2001-2005 cu PAB România. Danielei Dodean, campioană naţională, europeană şi mondială de
junioare, dar şi noua lideră a echipei naţionale de tenis de masă, cea mai bună sportivă a CSM Arad
şi a Aradului în 2006, Eugen Roman îi prevedea un mare viitor. Mai trebuie amintit că între 20022005, CSM Arad în colaborare cu PAB România, s-a poziţionat în topul clasamentelor structurilor
sportive din ţara noastră, în urma rezultatelor de excepţie obţinute la competiţiile internaţionale. Din
nefericire, o boală nemiloasa l-a răpus prea devreme, la doar 53 de ani, lăsând mişcarea sportivă
arădeană mai săraca. În 2004, Roman a primit Ordinul „Meritul sportiv” clasa I.
ION SANDU
Nascut la data de 07.10.1960 în comuna Horia, judeţul Tulcea.
A practicat atletismul de performanţă (campion balcanic şi multiplu campion naţional la 100
m plat). Recunoscut pentru forţa mentală şi capacitatea de a convinge, a fost considerat un lider în
toate grupurile pe care le-a frecventat. Întreprinzător, inspirat şi orientat în scurt timp după
Revoluţie devine un important om de afaceri conducând cu succes societatea PAB România. A
iniţiat şi finalizat mai multe proiecte privind activizarea sportului arădean şi românesc: a înfiinţat
Asociaţia Atletismului Arădean, a realizat parteneriatul cu Clubul Sportiv Municipal Arad, acţiune
care a contribuit decisiv la declanşarea marilor performanţe în perioada 2002 -2005 la CSM Arad
(două medalii olimpice de argint prin Ionela Târlea şi Marian Oprea) a preluat responsabilitatea
managementului la echipa fanion de fotbal a municipiului Arad – UTA, pe care a promovat-o în
liga naţională.
Atipic, imprevizibil, nemulţumit de percepţiile celor care au responsabilităţi directe pentru
destinele educaţiei fizice şi sportului, se retrage deocamdată din sport. A fost vicepreşedintele
Federaţiei Române de Atletism. În calitate de preşedinte onorific al CSM Arad – PAB România,
a fost distins cu meritul “Ordinul sportiv cl. I în 2004. Este printre puţinele personalităţi care posedă
multă cunoaştere, forţă şi răbdare.
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Antrenori care au contribuit cu sportivii antrenaţi cel puţin la obţinerea unui
titlu de campion european, mondial, sau medalie olimpică :
ANTON DOINA, antrenoare emerită care se remarcă prin rezultatele excepţionale realizate cu
atleţii Anton Adina şi Marian Oprea.
BEREGSHAZY ŞTEFAN
(1941) n. În comuna Gurasada, jud. Hunedoara. Absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi
Sport (FEF) în Timişoara (1971). Activează ca antrenor de atletism la CS „Siderurgica” Hunedoara.
Obţine rezultate valoroase pe plan internaţional cu atleta Marieta Ilcu: medalie de argint la CM de
sală Budapesta (1989); medlaie de bronz la Sevilla (1991) şi medalie de aur la Toronto (1993).
Medalii de argint va obţine la CE de la Split (1990) şi CE sală de la Geneva (1992). Este antrenor
emerit, iar din 1990 este membru al biroului FRA. Retrăieşte un vârf al carierei, poate ultimul, cu
sportiva Maria Cioncan. Sfârşitul tragic al fostei medaliate olimpice, a lăsat urme adânci în
existenţa acestui antrenor de excepţie.
BLIDAR TEODOR, antrenor lupte, recunoscut ca fiind cel care l-a descoperit şi lansat pe Roman
Codreanu.
CAŢEAN EUGEN
Profesor de educaţie fizică, antrenor gimnastică. (1955) n. comuna în Feldioara, jud. Brasov,
Absolvent al Institutul de de Educatie Fizica şi Sport, Academia de Educaţie Fizică şi Sport
Bucureşti în anul 1979. A pregătit sportivi care au reuşit rezultate remarcabile, astfel gimnastul
Radu Bora de la CSS Arad obţine in anul 1986 la CB juniori 2 medalii de aur la sărituri şi pe
echipe, Dorel Vorindan de la CSS Arad obţine aur la CB juniori din 1988 pe echipe, sportivul
ConstantinCovaci , cu dublă legitimare CSS LPS- CSM Arad oţine bronzul la CE juniori din 1998
şi în 2002 devine campion european la gimnastică pe echipe. Antrenor emerit.
DOBAI VALENTIN
S-a născut la 10.11.1968 la Craiova. Este profesor de educaţie fizică şi sport, specializarea
tenis de masă, antrenor emerit. A fost sportiv de performanţă şi din anul 1995 începe colaborarea în
calitate de antrenor – jucător, cu CSM Arad. A obţinut rezultate spectaculoase cu echipele de tenis
de masă. Un merit important îl are în configurarea performanţelor Daniela Dodean, pe care a
antrenat-o, in special la obţinerea titlurilor europene la cadete între anii 2002 -2003, şi Mini
Olimpiada din anul 2003 Paris. Din acest an, antrenează în Italia, unde se mută cu familia. Din 2005
până în 2008 rămâne consilierul principal al Danielei Dodean, având un rol însemnat în obţinerea
locului cotă la JO Beijing 2008.
LESZAY MAGDALENA
Sportivă şi antrenoare de tenis de masă (1946) n. la Arad. Legitimată la Asociaţia Sportivă
“Voinţa” Arad din anul 1961, unde caştigă titlul de campioană a României pe echipe în anii 1967,
1968 şi 1971. În anul 1973 secţia este preluată de Clubul Sportiv Arad, actualul Club Sportiv
Municipal Arad.
Palmares: 12 titluri de campioană a României, 2 medalii de bronz, în 1970 cu echipa
României la Moscova si la dublu fete cu Elenora Mihalca în 1974 la europenele de la Novisad, de
doua ori finalistă în Cupa Campionilor Europeni cucerind medaliile de argint. Cucereste numeroase
medalii la CB. Antrenor jucator până în anul 1983, iar de atunci a antrenat pe Georgeta Cojocaru,
dublă campioană europeană la junioare în 1989 şi 1992 şi cu echipa naţională de senioare cucereşte
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bronzul la CE de la Bratislava în 1996. Din anul 1984 este antrenoare angajată la Clubului Sportiv
Municipal Arad. Maestră a sportului şi antrenoare emerită..

POPA LUCIAN
1956 (n.) În prezent, este lector drd. la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul

Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, arbitru, preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Gimnastică
Arad. Printre sportivii antrenaţi, cel mai reprezentativ este Cristian Leric, care a avut dublă
legitimare cu Clubul Sportiv Municipal Arad din anul 1994.
PROKOPECZ EMIL
Sportiv şi antrenor (1918-2005) n la Arad. A activat ca antrenor la Asociaţia Sportivă Voinţa
Arad din 1955 până în 1973 când se infinţează Clubul Sportiv Arad. Se retrage în anul 1983. Pe
lângă antrenor de club este numit la loturile de junioare şi cadete iar din 1961 la lotul de senioare
până la pensionare. A condus cu rezultate foarte bune centrul de pregatire pentru tenis de masă
organizat la Arad. Sportivele pregatite de Emil Prokopecz au cucerit 105 titluri de campioane ale
României (echipe, individual, senioare, junioare, cadete) şi de 4 ori Cupa României ; 2 medalii de
argint la CM senioare din Munchen în 1969 prin Eleonora Mihalca, o medalie de aur şi una de
argint la CE senioare prin Liana Mihuţ, 2 medalii de bronz la CE senioare prin Eleonora Mihalca şi
Leszay Magdalena, 2 medalii de aur la CE junioare prin Eva Ferenczi, 32 titluri la Balcaniadă, de
doua ori finaliste la Cupa Campionilor Europeni senioare, o medalie de argint la CE cadete prin
Crinela Sava, 2 medalii de bronz la CE junioare prin Gyongyosi Ildiko şi Liana Mihut, o medalie de
argint la CE cu echipa de cadete. Dintre jucătorii de tenis de masă ai acestei perioade se evidenţiază
multiplul campion naţional Fifi Şimăndan.
A pregatit sportivii Eleonora Mihalca, Liana Mihut, Leszay Magdalena, Kovacs Tiberiu,
Ferenczi Eva, Crinela Sava, Gyongyosi Ildiko, Livia Căruceru, toţi medaliaţi în competiţii oficiale.
A primit Diploma de onoare pentru merite în ridicarea tinerelor talente în 1969, Meritul Sportiv
cat.II in 1971, Medalia Naţională pentru Serviciu Credincios cl. II in 2002, antrenor emerit în 1992,
Pro Urbe post mortem în anul 2005.
ROSENFELD PAVEL
Profesor, antrenor gimnastică (1947-1983) născut la Arad, antrenor la Clubul Sportiv
Municipal Arad in perioada 1975 - 1981. A pregătit în cuplu cu Varkonyi ludita, sportive care au
obţinut rezultate remarcabile ca Emilia Eberle, Dana Dumitru, Korodi Margareta, Adina Fărcuţ.
Despre rezultatele Emiliei Eberle nu e cazul să vorbim, ele vorbind de la sine. Dana Dumitru
Korodi Margareta şi Adina Fărcuţ au fost multiple campioane naţionale.
VARKONYI IUDITA
Sportivă şi antrenoare de gimnastică (1948) n. la Arad. A antrenat secţia de gimnastică a
Şcolii Sportive Arad în perioada 1971-1975, după care secţia desfiinţându-se trece la Clubul Sportiv
Arad până în anul 1990, când se retrage şi îşi infiinţeaza propria sală de gimnastică pentru
recuperare. În cuplu cu Paul Rosenfeld obţine rezultate bune prin Adina Fărcuţ, Dana Dumitru,
Korodi Margareta şi Emilia Eberle.
WEINERTH GEZA
Antrenor gimnastică (1924) n la Arad. Antrenor la CS Vagonul Arad în perioada 1962-1970
şi în paralel la Şcoala Sportivă Arad în perioada 1962-1975 iar din anul 1975 până în 1989 antrenor
la secţia de gimnastică a Clubului Sportiv Arad. A antrenat în cuplu cu Frankl Varvara pe sportiva
Rodica Sabău, multiplă campioană naţională şi Emilia Eberle medaliată olimpic, mondial şi
european.
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Sportivi care au obţinut cel puţin un titlu de campion european, mondial, sau
medalie olimpică :
ANTON ADINA
Sportivă atletism (1984) n. la Piteşti. Transferată la Clubul Sportiv Municipal Arad începând
cu 2002. Participă în 2002 la Campionatele Mondiale de juniori unde obţine o medalie de aur la
săritura în lungime (6,46 m). În anul 2003 la Campionatele Europene de juniori obţine medalie de
argint, la Campionatele Balcanice de seniori din acelaşi an obţine argintul. În anul 2004 la
Campionatele Europene de seniori câştigă un argint iar la Campionatele Balcanice de seniori câştigă
medalia de aur. În anul 2005 participă la Campionatele Europene de seniori unde câştigă medalia de
bronz iar la tineret tot medalie de bronz.
BĂDESCU OTILIA
Sportivă tenis de masă (1970) n. în Bucureşti. Cu un palmares excepţional, când majoritatea
o considerau deja “terminată“Otilia Bădescu este legitimată la Clubul Sportiv Municipal Arad, şi
revine in vârful piramidei. Cucereşte medalie de aur la dublu mixt şi medalie de argint la dublu fete
în 1998 la Campionatele Europene de seniori, în anul 2000 la JO de la Sydney la simplu este
eliminată în 1/16 şi la dublu un loc V. Tot în anul 2000 obţine bronz la Campionatele Mondiale pe
echipe seniori, aur la Cupa Europei la dublu mixt, în anul 2001 la Campionatul Mondial se clasează
pe locul V, în 2003 la Campionatele Europene obţine aur la individual seniori, bronz la dublu mixt
şi pe echipe iar la Cupa Europei seniori un aur pe echipe, în 2005 la Campionatele Europene
cucereşte aur pe echipe. Participă la JO de la Atena din 2004. Maestră emerită a sportului. Otilia
Bădescu este Cetăţean de onoare al municipiului Arad.
CIONCAN MARIA
Sportivă atletism (1977-2007) n. în comuna Maieru, judeţul Bistriţa Năsăud. Încă de mic
copil Maria era pasionată de mişcare, alergând tot timpul pe uliţele satului, când desculţă, când în
opinci, dar mai mult desculţă, fiind un copil sărac, dintr-o familie numeroasă. În anul 1991 se
înscrie la Liceul cu Program Sportiv Bistriţa, scopul ei fiind, pe lânga plăcerea de a practica sportul,
să scape de sărăcie. De aceea, a căutat să câştige fiecare competiţie la care a participat. Din anul
1996 se pregăteşte la Hunedoara cu Beregshasyi Ştefan care spune că Maria a devenit copilul lui de
suflet, impresionat de ambiţia Mariei care niciodată nu a spus nu pot sau este prea greu. Strângea
din dinţi şi mergea mai departe. Din anul 1998 începe adevărata viaţa sportivă a Mariei, când începe
să participe la tot ce inseamna concurs de atletism, până la proba de 5.000 m, însă specialitatea ei a
rămas 1.500 m, cu care de altfel a şi câştigat bronzul la JO de la Atena din 2004. În sfârşit visul
Mariei se împlineşte, putând să-şi caştige singură o pâine, să-i ajute pe cei de acasă şi să alerge în
tenişi de sport, nu în opinci. Imaginea atletei cu ochi albastri, prabuşită pe pista de atletism de pe
stadionul din Atena va rămâne veşnic în amintirea celor care au cunoscut-o, au indrăgit-o şi au
respectat performanţa sa extraordinara.
Din anul 2005 are dublă legitimare la Clubul Sportiv Municipal Arad şi Dinamo Bucureşti.
Deşi nu a fost un an bun, Maria accidentându-se, participă, totuşi la Cupa Europei de la Florenţa,
unde la 800 m câştigă medalia de aur iar la 1.500 m câştigă medalia de argint. În anul 2006 Maria
câştigă la Cupa Europei de la Lievin o medalie de aur la 800 m plat şi o medalie de bronz pe echipe.
La sfârşitul anului 2006 echipa tehnică considera ca Maria este capabilă să atace recordul mondial
de sală la concursul internaţional Grand Prix de la Moscova din ianuarie 2007 cât şi celelalte care
urmau: Franţa, Belgia, Stockholm, Atena şi Birminghan, ultimul concurs urma sa aibă loc în martie
la Melbourne. Dar, din nefericire, nu a mai apucat. Steaua Mariei s-a stins în data de 21 ianuarie
2007, în accidentul de maşină produs în Bulgaria, când se întorcea în ţara din cantonamentul de
pregatire din Grecia.
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CODREANU ROMAN
S-a născut la 17 noiembrie 1952 în comuna la Vata de Jos, judeţul Hunedoara. A fost
descoperit de antrenorul Teodor Blidaru şi a fost legitimat la Clubul "Vagonul" Arad şi din 1973 la
Clubul Sportiv Arad. Ca sportiv al acestui club, participă la JO de la Montreal din 1976, cucerind
prima medalie olimpică de bronz la lupte greco-romane. De asemenea, se clasează pe locurile VI la
J.O. de la Moscova din 1980, respectiv locul III la Campionatele Mondiale 1975-1978. Campion
european în 1978 la Oslo, vicecampion european 1979 la Bucureşti, de cinci ori campion naţional
de seniori (1975, 1976, 1978, 1979, 1980). Maestru emerit al sportului, profesor de educaţie fizică,
fost antrenor la Clubul Sportiv "ASTRA" Arad până în 2001 când a decedat. Este înmormântat în
comuna Zimandul Nou, judeţul Arad.
La Oslo, Roman Codreanu a avut o evoluţie remarcabilă, învingându-l pe multiplu campion
mondial Tomov, şi în finală dispune prin tuş de ungurul L Nagy. Roman Codreanu a rămas în
istoria luptelor româneşti ca unul dintre cei mai grei sportivi, la data cuceririi titlului european el
cântărind 151 kg.
În acelaşi timp Roman Codreanu a rămas cotat drept un excelent om de concurs, capabil săşi depăşească nivelul formei sportive de moment, ori impedimentele cauzate de o accidentare
mobilizându-se formidabil în clipa încleştărilor decisive.
Ca antrenor, Roman Codreanu a lucrat cu aceeaşi seriozitate şi competenţă care 1-au
consacrat, străduindu-se să dea luptelor, demni urmaşi care să-i calce pe urme.
A plecat dintre noi modest cum i-a fost şi firea, lăsând un gol incomensurabil în inimile
celor care l-au cunoscut, a sportivilor şi iubitorilor de sport din Arad şi de pretutindeni.
COJOCARU GEORGETA
Nascută în 11.03.1975 la Slatina judeţul Olt. Îşi începe activitatea ca sportivă la 7 ani Ciştigă
concursul Paleta de Argint la ind la 10 ani În 1986 se înfiinţează la Arad Centrul Olimpic de
pregătire al sperantelor viitoare şi este selecţionată în grupa pregatită de Liliana Măcean. Este
transferată definitiv la Clubul Sportiv Municipal Arad în anul 1990
Palmares : 1992 campioană europeană de juniori I ind la Topolcany (Cehoslovacia). Loc II
Top 12 Europa junioare. În anul 1995 loc II la Cupa Europei echipe. In 1996 participa la JO de la
Atlanta iar la Campionatul European de seniori ocupa locul III cu echipa. In anul 1991 campioană
balcanică de juniori III, ind. dublu fete si echipa. In anul 1992 la Campionatele Balcanice de seniori
medalie de aur cu echipa la dublu fete şi loc I la Campionatul Naţional juniori I individual si dublu
fete. Intre anii 1990-1990 a câştigat la diferite probe individuale 8 titluri de campioană a României,
4 medalii loc II, 8 medalii loc III.
COVACI CONSTANTIN
1981 n., la Arad. A fost descoperit şi format de antrenorul Eugen Căţean. Dublă legitimare
cu Clubul Sportiv Municipal Arad din anul 1996. Din anul 2000 este legitimat numai la Clubul
Sportiv Municipal Arad. Multiplu campion naţional, cucereşte un loc III cu echipa României la
Campionatul European de juniori 1998, şi un loc V la Jocurile Mondiale ale Tineretului – 1998.
Ocupă un loc V cu echipa la Universiadă 2001, un loc I cu echipa României la Campionatul
European de seniori 2002 (Patras), un loc V cu echipa României la Campinatul Mondial de seniori
2003.
Component al Lotului Olimpic de juniori şi seniori în perioada1996-2004. I se acordă titlul
de Maestru emerit al sportului cl. a III a în anul 2004. Este decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” cl a
III a.
DODEAN DANIELA
Sportivă de tenis de masă, (1988) n în Arad. Datorită talentului său este legitimată la Clubul
Sportiv Municipal Arad de la vârsta de şase ani.
20

Primul ei antrenor a fost Kakas Arpad. Au urmat Dobai, Bozga, Filimon.
- 2001 Are rezultate bune încă de la vârsta de cadeţi, astfel că la Campionatul European cadeţi
ocupă loc II pe echipe, obţinând o medalie de argint pe echipe şi o medalie de bronz la dublu mixt.
- 2002 la Campionatul European cadeţi de la Moscova obţine aur la individual şi argint la dublu
mixt.
- 2003 la Campionatul European cadeţi de la Novisad obtine locul I pe echipe şi locul II la
individual, la Campionatul Mondial juniori obţine bronz, iar la Campionatul Balcanic de tineret
obţine două medalii de aur la echipe şi dublu mixt şi bronz la individual, Campionatul Balcanic
cadeţi aur la dublu fete şi argint la echipe şi individual. În anul 2004 la Campionatul Mondial
juniori I de la Kobe (Japonia) obţine doua medalii de bronz la echipe şi dublu fete şi tot in 2004
obţine medalie de aur la Cupa Mondiala juniori de la Madeira (Portugalia) individual şi aur la
Campionatul Naţional seniori individual. La Campionatul Balcanic seniori obţine trei medalii de aur
pe echipe, individual şi dublu fete, la juniori bronz pe echipe, la tineret bronz individual.
- 2005 la Campionatul European de juniori I de la Praga obţine trei medalii de aur la individual,
dublu fete şi dublu mixt şi argint la echipe iar la Campionatul Mondial de juniori de la Linz
(Austria) obţine bronz pe echipe iar la Campionatul Balcanic de juniori patru medalii de argint la
individual, dublu fete, dublu mixt şi echipe. 2006 la Campionatul European de juniori de la
Sarajevo obţine doua medalii de aur la individual şi echipe şi argint la dublu fete, la Campionatul
Mondial de la Cairo (Egipt) bronz pe echipe iar la Campionatul National de senioare trei medalii de
aur la individual, dublu fete şi dublu mixt.
- 2007 la Campionatul European de seniori de la Belgrad obţine locul V şi se clasează pe locul 43 în
clasamentul mondial de senioare. Este de trei ori câştigatoare a concursului Top 12 Europa junioare.
- 2008 participă la J.O. de la Beijing, unde obţine un loc VII cu echipa. La Campionatul European
de seniori a cucerit o medalie de bronz cu echipa. Cetăţean de onoare al municipiului Arad.
EBERLE EMILIA
Gimnasta Emilia Eberle (1964) n. la Arad este una din cele mai reprezentative figuri
arădene care şi-a început pregătirea la Şcoala Sportivă Arad în anul 1970. Va continua pregătirea
la Clubul Sportiv Arad sub îndrumarea antrenorilor Weinerth Geza, Frenkel Iudita şi Pavel
Rosenfeld. Din septembrie 1976 este selecţionată pentru completarea lotului de perspectivă al
României, pregătindu-se la Oneşti cu Martha şi Bela Karoly.
Palmares :
- 1977 – Campionatul Balcanic - Atena, aur (sărituri, paralele), campioană naţională la paralele
- 1978 - Cupa Prietenia - Havana, bronz (România), aur (bârnă), bronz (sărituri), campioană
naţionala la ind. compus, sărituri, paralele, bârnă, argint (sol), Campionatul Mondial - Strasbourg,
argint (România), bronz (paralele, bârnă, sol). A patra sportivă a României după Nadia Comăneci,
Natalia Mărăşescu, Virginia Ruzici.
- 1979 – Campionatul Mondial : aur (România), aur (sol), bronz (paralele), Campionatul European argint (ind.compus, bârnă, paralele), Campionatul Balcanic - aur (bârnă), argint (ind.compus), doua
medalii de aur (paralele, sol) la Marele Premiu al oraşului Paris, A doua sportivă a României după
Nadia Comăneci.
- 1979 - argint (ind.compus) la Cupa Americii, desfaşurată în celebra sală "Madison Square" din
New York., campioană internaţională a României la sol, argint (bârnă), bronz (ind.compus),
- 1980 la J.O de la Moscova cucereşte medalii de argint (echipă) şi argint (paralele). Locul III în
clasamentul celor mai bune sportive din România, dupa Nadia Comăneci şi Sanda Toma (canotaj).
- 1981 - Internaţionalele României, aur (sol), argint (ind.compus, paralele), Jocurile Mondiale
Universitare - aur (România), aur (paralele, bârnă)
- 1982 - Ziarul "Sportul" o desemnează drept a doua performeră din toate timpurile, a judeţului
Arad. 1983 – Jocurile Mondiale Universitare de la Edmonton - Canada, argint (România), argint
(ind.compus). Desemnată de cinci ori cea mai bună sportivă a judeţului Arad (1978, 1979, 1989,
1981, 1983) record neegalat.
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Se retrage din activitatea sportivă în anul 1983, rămânând antrenoare la Clubul Sportiv Arad
până în 1989, dată de la care trăieşte la Sacramento (California). Maestră emerita a sportului.
LERIC CRISTIAN
S-a născut în anul 1964 la Arad. Gimnast de performanţa, a debutat la Clubul Sportiv Scolar
Arad, sub conducerea antrenorului Lucian Popa, iar mai târziu, prin dublă legitimare, la Clubul
Sportiv Şcolar Timişoara.
La începutul anilor '90 devine de mai multe ori campion naţional de juniori, fiind cooptat in
lotul naţional al României. Debutul în arena internaţională şi în marea performanţă îl face la CE din
1992, câştigând titlul de vicecampion la sărituri şi un loc III la sol. Datorită rezultatelor obţinute
este promovat în lotul naţional de seniori, unde şi-a continuat pregătirea sub conducerea antrenorilor
Dănuţ Grecu, Aurelian Georgescu şi Doru Sandici. Din 1994 este legitimat la Clubul Sportiv Arad
În 1994 câştigă la Praga titlul de vicecampion european la proba dc sărituri.
In anul 1995 obţine titlul de vicecampion mondial la Jocurile Mondiale Universitare de la
Fucoca (Japonia) şi medalia de bronz la individual compus. Tot în 1995, cu prilejul Campionatului
Mondial desfăşurate in oraşul japonez Sabae, ocupă cu echipa României locul 3, aceasta fiind prima
medalie de nivel mondial obţinută de o echipa masculină a României.
În 1996 este inclus în lotul olimpic al României, cu care participă la Jocurile Olimpice de la
Atlanta, unde se clasează pe locul 9.
Este maestru emerit al sportului, fiind considerat, prin performanţele obţinute, cel la bun
gimnast arădean din toate timpurile.
MIHALACHE (MOLDOVAN) LUCIA
Sportivă de tir talere (1967) n. in Arad. Începe sa practice sportul cu antrenorul Ion
Vasilescu la proba puşca. Apoi din anul 1984 trece la proba skeet talere, fiind antrenată de Koles
Ştefan. Din anul 1985 face parte din lotul naţional al României. În anul 1986 obţine medalia de aur
la CE de junioare de la Motecatini (Italia) iar în anul 1995 argint la Marele Premiu al Europei. În
anul 2000 obţine un argint la CB, în anul 2001 bronz la CB si RNS, în anul 2003 şi anul 2004
medalii de aur la CB. Multiplă campioană naţională. Este componenta a lotului olimpic, loc X la
J.O de la Beijing 2008. Studentă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi sport (anul II) şi a Facultăţii de
Ştiinţe Economice (anul III) din cadrul Universităţii de Vest Vasile Goldiş. Maestră a sportului.
MIHUŢ MĂCEAN HEIM LIANA
Născută în anul 1958 la Arad. Sportivă şi antrenoare tenis de masă Îşi începe activitatea la
vârsta de şapte ani la Asociaţia Sportivă Voinţa Arad. După terminarea facultaţii este repartizată la
Baia Mare de unde revine în Arad. Se transferă la Clubul Sportiv Arad (din 1973).
In perioada 1970-1980 este componenta a lotului naţional de senioare.
Palmares: în 1972 argint echipe la CE cadete, în 1974 şi 1976 medalii de argint la dublu fete
şi bronz la dublu mixt la CE de juniori, în 1973 argint echipe la CE juniori în anul 1978 la CE
seniori de la Duisburg obţine medalie de aur la dublu fete şi bronz la proba pe echipe, în 1980 la CE
de seniori de la Berna obţine argint la dublu feminin şi bronz pe echipe, campioană balcanică în
anul 1980. Multiplă campioană naţională la seniori şi juniori Se retrage din activitatea
competiţională şi rămîne ca antrenoare la CSM Arad până în anul 1990. Maestră emerită a
sportului.
NĂSTASE ZAMFIR ADRIANA
Jucătoare de tenis de masă (1972) n. la Bucureşti. Profesoară de educaţie fizică, absolventă a
Institutului Pedagogic de Educaţie Fizică din Constanţa. A activat la Juventus Bucureşti, Clubul
Sportiv Şcolar – Liceul cu Program Sportiv „Universitatea” din Constanţa şi Clubul Sportiv al BNR
din Bucureşti. Multiplă campioană naţională de junioare şi senioare. Componentă a loturilor
naţionale timp de peste 12 ani. Medaliată la numeroase concursuri internaţionale.

22

A realizat un palmares deosebit la Campionatul European de cadeţi din 1986 medalie de
argint la dublu fete şi doua medalii de bronz la simplu şi echipe, şi în 1987 medalie de aur cu echipa
şi medalie de argint la dublu fete, precum şi la Campionatul European de juniori din 1988 medalie
de bronz la dublu fete; în 1989 medalie de bronz la dublu mixt şi în 1990 medalie de argint cu
echipa şi două medalii de bronz în probele de dublu. La Campionatul European de seniori din 1992
Stuttgart, cucereşte medalia de aur şi titlul de campioană continentală la proba pe echipe. La ediţiile
următoare ale campionatelor europene mai obţine locul V în 1994 Anglia şi două medalii de bronz
în 1996 Slovacia, şi 1998 Olanda, toate în proba pe echipe. Medaliată cu bronz în proba pe echipe la
Campionatul Mondial din 1995, din China.
La JO din 1992 Barcelona a reprezentat România la prima participare olimpică, în proba de
dublu feminin, împreună cu Emilia Ciosu, clasându-se între primele 16 perechi. Maestră a sportului
din 1996 îşi desfăşoară activitatea ca jucătoare în Germania. Din 2002 punctează pentru Clubul
Sportiv Municipal Arad unde ocupă locul I la Campionatul European de seniori pe echipe. În 2003,
ocupă locul III cu echipa, şi locul I la Cupa Europei echipe, locul I la Campionatul European pe
echipe. 2005 obţine la Campionatul European de seniori pe echipe loc I si la Jocurile Francofone
loc I echipe.
OPREA MARIAN
Atletul s-a născut în 1982 la Piteşti. Transferat la Clubul Sportiv Municipal Arad, obţine în
2003 la Campionatul European de seniori argint la triplu salt şi un aur la Cupa Europeană, la
Campionatul Balcanic aur la seniori sală, aur tineret, 2004 JO de la Atena obţine medalia de argint,
la Campionatul European aur, în 2005 la CE S, T aur si argint. Cetăţean de onoare al municipiului
Arad.
RAICEA IULIAN
S-a născut în 1973 la Bucureşti. Sportivul s-a specializat de timpuriu la proba de tir
pistol viteză. Activeaza la Clubul “Steaua” Bucureşti în perioada 1985-1997, de unde s-a transferat
la Clubul Sportiv Municipal Arad. In 1998 la Cupa Mondiala în proba pistol viteză cucereste trei
medalii: aur, argint şi broz iar la Campionatul Mondial de seniori de la Barcelona obţine un bronz.
In anul 1999 la Campionatul European de la Bordeaux obţine doua medalii de argint individual şi
pe echipe. In anul 2000 la Super Cupa Mondială obţine un argint şi doua medalii de bronz, la JO de
la Sydney câştigă medalia de bronz. În anul 2001 la Cupa Mondială obţine medalia de argint. In
anul 2002 la Cupa Mondiala obţine medalia de argint, iar la Campionatul Balcanic tot argint. În
anul 2003 se transferă la CS Omega Tehnoton Iaşi.
Este maestru emerit al sportului şi i s-a conferit printre alte distincţii, şi Ordinul Naţional
“Pentru Merit” în grad de cavaler.
ŞANDOR OANA
Practică la început karate, apoi se specializează în kick-box sub conducerea d-lui Sorin
Jurma. În acest tandem, în scurt timp se impune la nivel naţional şi devine campioană naţionala şi
componentă a lotului naţional al României cu care participă la Campionatul Mondial din India unde
cucereşte medalia de aur în 1997 şi două locuri II la Cupa Mondială. Absolventă a Facultăţii de
Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
ŞTEF MERUŢIU MIHAELA
Sportivă de tenis de masă (1978) n. la Bistriţa, judetul Bistriţa Năsăud. A activat ca
jucătoare la Clubul Sportiv Şcolar – Clubul Sportiv Municipal Bistriţa şi Asociaţia Sportivă
“Voinţa” din Galaţi. Multiplă campioană naţională de junioare şi senioare. S-a remarcat pe plan
internaţional începând din 1992 la Campionatul European de cadeţi, unde a câştigat doua medalii de
aur, şi la ediţia din 1993 (Ljubljana) cu doua medalii de aur, una de argint şi una de bronz. La
Campionatul European de juniori a cucerit 7 medalii (4 de aur, 2 de argint şi una de bronz): în 1994
(Paris) 3 medalii de aur (pe echipe, la dublu şi dublu mixt), 1995 (Haga), o medalie de aur (dublu) şi
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una de bronz (echipe) şi în 1996 (Fridek – Mistek, CZE), 2 medalii de argint (echipe şi dublu).
Debutează la seniori în 1995 la Campionatul Mondial de la Tianjin, unde obţine medalia de bronz în
proba pe echipe, performanţă pe care o repetă în anul 2000 la Campionatul Mondial de la Kuala
Lumpur (MAS).
La Campionatul European de seniori câştigă 3 medalii de bronz în 1996 (Bratislava), în
proba pe echipe şi în 1998 (Eindhoven) , în proba pe echipe şi la dublu cu Tamara Boroş din
Croaţia. Se remarcă în mod deosebit la Campionatul European din anul 2000 (Bremen), unde intră
în posesia titlului de vicecampioană europeană în proba de simplu. Participă la JO de la Sydney
2000, unde promovează până în sferturile de finală în proba de simplu şi la dublu cu Otilia Bădescu.
În clasamentul întocmit de Federaţia Internaţională de Tenis de masă, la începutul anului 2001,
Mihaiela Şteff ocupă locul IV în topul celor mai bune jucătoare din lume.Transferată la Clubul
Sportiv Municipal Arad, obţine la Campionatul European de seniori în anul 2002 aur pe echipe şi
aur la dublu fete, 2003 Campionatul European de seniori aur la dublu, bronz pe echipe, la Cupa
Europeană aur pe echipe, participă la JO de la Atena din 2004. În anul 2005 cucereşte la
Campionatul European de seniori aur la dublu fete şi argint la individual.
TÂRLEA IONELA
Atleta s-a născut în 1976 la Râmnicul Vâlcea. La Arad îşi începe activitatea la
“Asociaţia Atletismului Aradean”, obţinând o medalie de aur la Campionatele Balcanice în acelaşi
an. În anul 2002 concurează pentru Clubul Sportiv Municipal Arad, obţinând o medalie de aur la
Campionatele Europene 400 m garduri şi una la Campionatele Balcanice 400 m garduri. În anul
2003 cucereşte o medalie de aur la Cupele Europene la 400 m garduri şi una la Campionatele
Balcanice la 200 m. În anul 2004 la JO Atena câştigă o medalie de argint la 400 m garduri şi un loc
VI la ştafeta 4 x 400 garduri. La Campionatele Mondiale de sală obţine o medalie de bronz la
ştafeta 4 x 400 metri şi un loc 4 la 400 metri. Mai caştigă 2 medalii de aur la 4 x 400 metri garduri
şi la 400 metri în cadrul Cupelor Europene, iar la Campionatele Balcanice medalie de aur la 4 x 400
metri. Cetăţean de onoare al municipiului Arad.
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Istoricul secţiilor afiliate în 2008.
SECTIA DE ATLETISM

Atletismul a luat cu asalt Acropolă ateniană
Secţie cu tradiţie în cadrul Clubului, cea de atletism, a atins apogeul în
cursul anului 2004. An de referinţă pentru CSM-PAB Arad cînd, datorită
rezultatelor obţinute de atleţi în special la Jocurile Olimpice de la Atena, a reuşit să
se claseze pe prima poziţie atît în clasamentul intern, internaţional şi recorduri
după numărul de puncte, cît şi în top-ul internaţional pe puncte, respectiv 2121,8 p
şi 1758,25. O contribuţie deosebită l-au avut în acest sens Ionela Tirlea şi Marian
Oprea, antrenaţi de către emeritele Liliana Alexandru şi Doina Anton, care,
conform pronosticurilor înaintea competiţiei desfăşurate la poalele Acropolei, s-au
urcat pe cea de-a două treaptă a podiumului de premiere la 400 m garduri şi
triplusalt. Încă o medalie, de această data de bronz, a revenit regretatei Maria
Cioncan, pregătită de către un alt emerit, Ştefan Beregszagszy, în proba de 1500 m.
Din cadrul echipei olimpice au făcut parte de asemenea Adina Anton şi Bogdan
Ţăruş (săritură în lungime), Gheorghe Guşet (aruncarea greutăţii). Printre atleţii
clubului cu rezultate notabile să-i mai consemnăm pe Ionel Oprea (aruncarea
discului) şi Ştefan Adrian (100 m, 200 m, ştafetă de 4X100 m).
Matei Sorin
Preşedintele Federaţiei Române de Atletism
Secţia de atletism a fost înfiinţată în anul 1973 pe lângă Clubul Sportiv Arad, prin
asimilarea atleţilor şi a bazei sportive de la Clubul Sportiv Orăşenesc. Activitatea s-a desfăşurat încă
de la început pe stadionul Gloria prevăzut cu o pistă cu 6 culoare, sector sărituri înălţime, lungime,
garduri, prăjină, obstacole.
Antrenorii titulari de-alungul anilor : Helmut Shencler, Banciov Tiberiu, Simion Grecu,
Maria Tulescu, Gheorghe Mărginean, Liliana Alexandru (Năstase) Doina Anton, Beregshazy
Ştefan, Ioan Oprea.
Antrenori colaboratori:Traian Magheru, Constantin Miclea, Decebal Spânu, Simona
Şerban.
Sportivi cu rezultate deosebite în perioada 1973 – 2000:
- Tănase Brandl – maestru al sportului, campion naţional şi balcanic la proba 10 km
marş
- Olimpia Şchiopu (Ancateu) - campioană naţională, componentă a lotului naţional,
(antrenor Sencher);
- Geta Macovei (Gudiu) - campioană naţională, componentă a lotului naţional, 2 09 800 m, antrenor Banciov Tiberiu;
- Romeo Raţi – medalie balcaniadă - campion naţional, proba 100 m – 4 x 100;
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- Adriana Stanca – medalie balcaniadă, record naţional 100 m garduri , 60 m garduri;
- Solomie Branca –campioană naţională la probele100 – 200 m (antrenor Maria
Tulescu)
- Constantin Miclea, maestru al sportului, campion naţional, medaliat la Cupa Europei
la proba suliţă (în prezent, antrenor);
- Helmut Mandek– campion naţional proba suliţă (antrenor Traian Magheru);
- Gabriel Gui– multiplu medaliat la campionatele naţionale şi balcanice proba de
lungime şi triplusalt;
- Ilie Bănişor– capion naţional şi medaliat la campionatele balcanice la proba 800 m;
- Teodora Petraş– campioană naţională, medaliată la Cupa Europei, proba suliţă
(antenor Constantin Miclea)
- Silviu Crişan –medaliat la campionatele naţionale
În anul 1997 intră în roluri noi pe scena atletismului arădean două personaje care vor
schimba istoria: Ion Sandu (fost atlet) devenit un prosper om de afaceri în calitate de sponsor şi
Stelian Văduva (fost atlet, antrenor coordonator la Asociaţia Sportivă Constructorul Arad) pe post
de manager. Acest tandem, va sparge tiparele: din 1997 investesc în aruncătorii Gheorghe Guşet şi
Ionel Oprea, pe care îi transferă la Clubul Sportiv Municipal Arad. Nemulţumiţi de colaborarea cu
clubul, în anul 1999, se înfiinţează Asociaţia Atletismului Arădean, care preia şi aceşti doi sportivi.
După 2001, se rezgândesc cu privire la posibilităţile de afirmare a performanţelor Clubului Sportiv
Municipal Arad, şi se propune un parteneriat care se parafează sub denumirea de CSM Arad – PAB
România în compania ministrului Tineretului şi Sportului dl. Georgiu Gingăraş, şi a preşedintelui
Consiliului Judeţean Arad, dl. Caius Parpală. Urmarea ... o mutare extraordinară care va declanşa
explozia rezultatelor formidabile. În scurt timp (2002) sunt transferaţi la club atleţi consacraţi, cu
şanse de autodepaşire (şi acest lucru îl vor face până în 2005) :
Ionela Târlea– multiplă campioană europeană, va obţine argint la JO 2004 în proba de
400 garduri;
Marian Oprea – medaliat la Campionatul European va obţine argint la JO 2004 în
proba de triplusalt;
Adina Anton - multiplă campioană naţională va deveni campioană mondială de juniori
şi multiplă medaliată la campionatele europene în proba de săritură în lungime;
Bogdan Ţăruş – multiplu campion naţional, va obţine medalii la campionatele europene
de seniori în proba de săritură în lungime;
Ioan Vieru – multiplu campion naţional, va obţine mai multe medalii la cupele europene
la proba 400 m. Din nefericire, a fost suspendat de comisia antidoping;
Ionel Oprea – multiplu campion naţional şi balcanic, maestru al sportului, medalie la
campionatele europene şi Cupa Europei la disc;
Maria Cioncan – medaliată cu bronz la JO 2004, rămâne singura sportivă de mare
valoare la club şi după retragerea din parteneriat a d-lui Ion Sandu.. Din nefericire a sfârşit tragic în
anul 2007.
Pavel Ştefan – 200 -400 m medalie balcaniadă şi la Cupa Europei
Andrei Gag – disc – CN,CB, participant campionatele mondiale
Constantin Gherman– suliţă CN medalie balcanică
Mariana Andraş– aruncări, medaliată la campionatele naţionale
Alexandra Apostol – aruncări, medaliată la campionatele naţionale
Sorin Mâneran– multiplu campion naţional alergari.
Gheorghe Mărgineanu
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SECŢIA DE GIMNASTICĂ
“Nu contează unde trăiesc pe lumea asta... Clubul Sportiv din Arad va
rămîne în sufletul meu pentru totdeauna. De aici mi-au pornit primii paşi spre
lumea mare a gimnasticii. Am fost primită cu caldură, cu braţele deschise. Oricând
am avut nevoie de sfaturi bune sau de sprijin, Clubul m-a ajutat mereu în toate
împrejurarile.
Şi până în ziua de azi când mă reîntorc în vizită în ţară îmi face plăcere
deosebita să revăd Clubul de unde am plecat. Acesta mi-a oferit posibilitatea să mă
antrenez pentru mulţi ani în sportul pe care îl iubesc şi în ziua de azi. Nu am decît
amintiri plăcute şi în final mulţumesc din toata inima pentru suportul enorm oferit
pe parcursul anilor”.
Emilia Eberle
Gimnastică fete
Gimnastica sportivă este unul dintre cele mai frumoase sporturi, oferind un spectacol de
mare virtuozitate, măiestrie şi artă. Ea a ajutat la cunoaşterea ţării noastre, ducând faima acestei
discipline în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, ridicând sportul românesc pe cele mai înalte
culmi ale gloriei.
Parcurgând treptele de evoluţie ale societăţii, gimnastica s-a confundat cu educaţia fizică
şi a evoluat din timpurile cele mai îndepărtate şi până în zilele noastre. Astfel, egiptenii preconizau
o educaţie fizică armonioasă, pentru formarea multilaterală a omului, prin practicarea exerciţiilor
fizice, a muzicii şi a dansului; hinduşii dădeau o deosebită importanţă exerciţiilor fizice având un
sistem de gimnastică şi educaţie fizică denumit «Pranaiama».
În sec. XVII apar şcoli şi sisteme de gimnastică. Cel care a inventat aparatele de
gimnastică (bară fixă şi paralelele) a fost reprezentantul Şcolii vechi germane Frederic Ludwig, iar
cel care a pus bazele sistemului de «gimnastică suedeză» a fost P.H. Ling.
La noi în ţară se aminteşte pentru prima dată de introducerea gimnasticii ca materie de
învăţîâmânt în a doua jumatate a secolului al-XVIII-lea la «Şcoala Domneasca de la St. Sava». Una
dintre figurile luminoase şi susţinătorul gimnasticii lui Frederic Ludwig a fost Gheorghe Moceanu.
În 1981 s-au împlinit 110 ani de când dascălul ardelean Gheorghe Moceanu - venit de la Cluj la
Bucureşti - înfiintase pe langă societatea «Tirul», prima «Şcoala de gimnastica pentru şcolari»!
În Arad au existat doua secţii de gimnastică –fete; una în cadrul clubului “Vagonul”
Arad şi alta la “Şcoala Sportivă”, care în anul 1973 au fuzionat formând o noua secţie în cadrul
Clubului Sportiv Arad. Un rol important în promovarea gimnasticii de performanţă în municipiul
Arad l-a jucat antrenoarea Frankl Varvara.
Primii antrenori ai secţiei de gimnatică au fost:
-Weinert Geza şi Frankl Varvara ( cuplu)
-Rosenfeld Pavel şi Varkonyi Iudita(cuplu)
Primele sportive antrenate de către aceştia au fost:
Rodica Văduva, Dorina Clarici, Marina Hanţ (senioare), Edit Tamaş, Elena,
Selejan Cserbenyi Elisabeta, Emilia Eberle, Smaranda Floruţa, Roberta Hiladita, Kondor
Iuliana (junioare), Balint Lavinia, Simona Popa, Grete Albu.
Preşedintele clubului din acea perioadă a fost Ştefan.Ziegler. Primele rezultate sunt
obţinute de către sportive Emilia Eberle, care în 1976 este selcţionată la lotul de junioare la Oneşti,
sub indrumarea soţiilor Karolyi.
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Primele rezultate internationale ale acestei sportive apar în anul 1978 la Campionatul
European de junioare desfaşurat la Milano:
- Loc I individual compus, loc I sărituri, loc I paralele inegale,loc II la sol
In anul 1980 participă la JO de la Moscova şi obtine:
- Loc II echipe, loc VI individual compus, loc II paralele inegale, loc VI la bârnă, loc V
la sol.
În anul 1981 devine maestră emerită a sportului.
Campionate mondiale la care a participat şi rezultatele obţinute:
-1978 la Strassbourg, loc II echipe, loc V individual compus, loc V sărituri, loc III
paralele inegale, loc III bârnă, loc III sol.
-1979 la Forth Worth: loc I echipe, loc VII – individual compus, loc III paralele inegale
,loc I – sol
-1981 la Moscova: loc IV – echipe
Campionate europene : loc II individual compus, loc II – paralele inegale, loc II - bârnă
În perioada 1977-1981, apar urmatoarele sportive: Adina Fărcuţ, Dana Dumitru, Rodica
Pintea, Liliana Budişan, Claudia Fărcuţ, Gyujto Viorica, Korodi Margareta
În anul 1978 aceste sportive cuceresc titlul de campioane nationale cu echipa. Sportivele
Gyujto Viorica, Korodi Margareta, sunt selecţionate în lotul naţional între anii 1978 – 1981.
Sportiva Adina Fărcuţ este selecţionată în lotul naţional între anii 1979 – 1980. În anul 1979
devine campioană naţională la junioare, cat I, şi câştigă medalia de aur la bârnă, unde a şi executat
un element în premieră mondială, care-i poartă numele.
În anul 1981, sportiva Dana Dumitru devine campioană naţională la bârnă şi paralele
inegale. În anul 1981 este selecţionată în lotul naţional de junioare. În acest an câştiga Campionatul
Balcanic de juniori cu echipa României. În anul 1984 devine vicecampioană la individual compus şi
campioana naţională la bârnă.
În 1986 devine vicecampioană mondială cu echipa la Cobe – Japonia.
Antrenori în cadrul clubului:
Mihai Breştian care lucrează până în anul 1983 cu antrenoarea Varkonyi Iudita, iar din
anul 1983 până în anul 1985 Mihai Breştian lucrează împreună cu soţia lui, Silvia. În anul 1985
pleacă din ţară stabilindu-se în SUA unde işi deschid o academie de gimnastică.
În anul 1985-antrenor- Tiberiu Drumuş formeaza cuplu cu Varkonyi Iudita 1986antrenor- Ioan Danciu.
Gheorghe Păcurar formează cuplu de antrenori cu o fostă sportivă din cadrul clubului Rodica Marcov având următoarele rezultate:loc IV – echipe mica gimnastă în anul 1992, iar în
1994 a obţinut cu sportiva Monica Hojda locul II la bârnă, această sportivă fiind în lotul lărgit de
junioare.
-1989 Danciu Ioan formează cuplu cu fosta sportivă Dana Dumitru având rezultate pe
plan national cu sportivele: Simonca Georgeta, Haidu Ramona, Franiov Carina.
- 1999 Marcov Rodica formează cuplu cu Carina Franiov fostă sportivă în cadrul
clubului. În anul 2000 obţine cu sportiva Sânziana la Mitric CN copii: loc I –la sărituri, loc II- la sol
- 2000 sala de gimnastica de la Fabrica de Zahăr intră în reparaţii.
- 2002 Carina Franiov formează cuplu cu Hegyi Ciprian, având mai multe grupe de
copii. Cele mai notabile rezultate le-am avut cu sportiva Lavinia Hodan la concursuri
internationale:
- 2003 la Deva loc III la sol; 2003 la Beckescsaba loc V la bârnă, loc IV la paralele, loc
V la individual compus,
loc IV la sărituri; 2003 la Novi-Sad loc IV la bârnă; 2004 la Deva loc
III la paralele, loc I la sol; 2005 la Deva loc II la individual compus, loc I la bârnă loc II la paralele,
loc II la sărituri, loc I la sol;
Bianca Volentir 2005 locul III la ind.comp.; locul III la sărituri, paralele, bârnă şi sol la
Beckescsaba
Sportiva Csomoş Henrieta: în anul 2007 la Campionatul Naţional de copii- locul XI.
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În anul 2008 la Campionatul Naţional de juniori a obţinut: locul III /echipe, locul VI –
bârnă, locul VII –sol
A mai avut două medalii de bronz la bârna, respectiv sărituri, la Campionatul Naţional
din 2008.
Varkony Iudita,
Carina Franiov
Hegyi Ciprian

Gimnastică băieţi
Eugen Dumitru Căţean
Angajat cu normă 1/ 2 al din anul 1996 secţia gimnastică băieţi a CSM Arad.
Rezultate obţinute cu sportivii antrenati:
Constantin Covaci 1981 n., la Arad– retras din 1996 dublă legitimare cu CSM ARAD
Din anul 1996 are dublă legitimare CSS Gloria Arad-CSM Arad.
-1996- CN -2 loc I, 2 loc II, 1 loc III
-1997- CN - 1 loc I, 2 loc II
-1998 - CN – 2 loc II, 3 loc III
Multiplu campion naţional la juniori III, II, I
Loc III cu echipa României la CE de juniori 1998
Loc V la Jocurile Mondiale ale Tineretului – 1998
-1999 - CN – 2 loc I, 2 loc II, 2 loc I (CN al maeştrilor speranţe) 2 loc III (CN al maeştrilor
speranţe)
Loc I cu echipa României la CE seniori 2002
Loc V cu echipa României la CM seniori 2003
Loc V cu echipa la Universiadă 2001
-Component al Lotului Olimpic de juniori şi seniori în 1996-2004
-2004 – i se acordă titlul de Maestru emerit al sportului cl a III a
-Decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” cl a III a
Constantin Daicu– retras
-1981 n. La Arad
Din anul 1996 are dublă legitimare CSS Gloria Arad-CSM Arad
Multiplu canpion naţional la juniori II, II, I
Component al lotului olimpic de juniori 1996 -1998
-1996 – CN – 1 loc I, 2 loc II
-1997 – CN – 1 loc I, 2 loc II
Loc VII cu echipa României la Jocurile Mondiale ale tineretului 1998
Sergiu Marocico– retras
1991 n. La Arad
Din anul 2000 are dublă legitimare CSS Gloria Arad-CSM Arad
-2000 CN (copii)– 1 loc I
-2001 CN (copii)– 2 loc I, 1 loc II
Campion naţional la juniori IV şi III
Multiplu medaliat la copii şi juniori
Kotrong Adelin
-1992 n. La Arad
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-Din anul 2002 are dublă legitimare CSS Gloria Arad-CSM Arad
-2002 CN copii– 1 loc II, 1 loc I – CN juniori
-2003 CN juniori – 1 loc III
-2004 – CN juniori – 2 loc I, 1 loc II, 1 loc I
-2005 – CN juniori – 1 loc 2
-2006 – CN juniori 6 loc I, 1 loc II
-2007 - – CN juniori 3 loc I, 2 loc II, 1 loc III
-2008 – CN juniori – 1 loc I, 2 loc II
Multiplu canpion naţional la juniori III, II, I şi maeştrii
Component al lotului olimpic de juniori din 2005
Alexandru Stoian
1993 n. La Arad
-Din anul 2002 are dublă legitimare CSS Gloria Arad-CSM Arad
-2003 CN copii– 4 loc I, 1 loc I – CN juniori
-2005 - CN juniori – 1 loc III
-2006- CN juniori – 1 loc II
-2007 - CN juniori – 1 loc I, 1 loc II
-2008 - CN juniori – 1 loc III, 1 loc III
Multiplu canpion naţional la copii şi juniori III şi II
Component al lotului olimpic de juniori din 2007
Adrian Neag
1994 n, la Arad
-Din anul 2002 are dublă legitimare CSS Gloria Arad-CSM Arad
Eugen Căţean

SECŢIA DE GIMNASTICĂ AEROBICĂ
Aniversarea Clubului Sportiv Municipal Arad este un moment de aducere aminte despre toţi
cei care au contribuit la edificarea CSM Arad, la realizări extraordinare, sportive pe plan local,
naţional şi nu în ultimul rând pe plan mondial. Generaţii de specialişti, profesori şi antrenori şi – au
dăruit o parte din viaţa lor diverselor discipline sportive, care au adus glorie şi bucurie întregii ţări.
Ţinând seama de “tinereţea“ gimnasticii aerobice, suntem mândrii că facem parte din una
dintre cele mai vechi federaţii sportive din Romania – Federaţia Română de Gimnastică.
Tuturor acelora care constituie motorul activităţii noastre, le datorăm întreaga noastră
consideraţie şi recunostinţă.
Gimnastica a produs multe bucurii, emoţii şi satisfacţii românilor prin evoluţiile sportivilor
săi pe diferite meridiane ale lumii, facând ca drapelul României să fluture pe cel mai înalt catarg al
festivităţilor de premiere. Datorită prestaţiilor sale internaţionale, gimnastica românească se bucură
de un prestigiu deosebit în lume, fiindu-i recunoscută atât valoarea, cât şi aportul determinant la
dezvoltarea acestei discipline sportive pe plan mondial.
Gimnastica Aerobică a urmat îndeaproape gimnastica artistică, cu rezultate prestigioase pe
plan mondial Pe plan internaţional gimnastica aerobică din România, a devenit deschizătoare de
drumuri şi model pentru definirea conceptului acestei noi discipline sportive. Aceasta ramura tânară
a gimnasticii româneşti, respectiv gimnastica aerobică, a apărut în România din anul 1994 şi a adus
mari satisfacţii datorită muncii perseverente a unor sportivi şi specialişti de valoare ca: Maria
Fumea, Gineta Stoenescu, Gabriel Popescu, Claudiu Varlam, Cristiana Spânu, Ramona Iovan.
Gimnastica aerobică a lansat nume de sportivi precum: Cristian Moldovan, Isabela Daniela
Lăcătuş, Andrei Nezezon, Claudiu Varlam, Remus Nicolai, Tania Mihaela Pohoata, Bogdan Popa
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(reprezentant al CSM Arad) şi mulţi alţii. După cucerirea mai multor titluri mondiale la trio (1996,
1997, 2000, 2004, etc.) şi individual feminin (2000), a locurilor 1 la grup (2002 şi 2004) precum şi a
mai multor titluri de campion european – au urma titlurile de la general pe echipe la Campionatele
Mondiale ( 2002, 2004, 2006), titluri ce au situat Romania pe locul I în lume la această disciplină
sportivă. De la apariţia ei şi până în prezent, gimnastica aerobică a avut o evoluţie deosebită, ea
trecân nu o dată prin nişe schimbăi radicale, reuşnind până în final să se stabilizeze din punctul de
vedere al cerinţelor impuse de regulament. Această schimbare s-a resimţit chiar şi în preocuparea
specialiştilor în determinarea denumirii acestei ramuri ca sport de performanţă, urmărind specificul
acesteia; pornind de la simpla denumire de gimnastică aerobică ulterior numindu – se sport aerobic
pentru a se identifica cu sportul de performanţă şi specificul acesteia, revenind ulterior la denumirea
iniţială pentru a putea fi alăturată celorlalte ramuri sportive ( F.I.G ) din cadrul gimnasticii, şi
anume gimnastica artistică, gimnastică ritmică, gimnastica acrobatică etc.
Cu un trecut de numai caţiva ani, gimnastica aerobică s-a afirmat de la primele apariţii,
reprezentând un sport modern, care prezintă şi un caracter de “show“ plăcut prin valoarea sa
artistică şi relaxant ca spectacol. Datorită istoricului deosebit parcurs într-un timp relativ prezent,
gimnastica aerobica a avut o evoluţie scurt de gimnastică aerobică, aceasta işi asteaptă promovarea
şi acceptarea în rândul sporturilor olimpice cu şanse reale de a fi inclus în cadrul Jocurilor Olimpice
ale ediţiilor viitoare.
Povestea gimnasticii aerobice arădene începe o dată cu apariţia acestui sport în România,
moment în care în cadrul Universităţii de Vest ”Vasile Goldiş“ Arad se înfiinţează grupa de
specializare – gimnastică aerobică – din aceasta grupă facând parte atât foste gimnaste de
performanţă, cât şi studenţi care nu au practicat neapărat vreun sport de performanţă în prealabil. În
momentul în care se începe popularizarea acestui sport în rândul specialiştilor din gimnastică atât la
nivelul cluburilor cât şi la nivelul facultăţilor de profil se începe instruirea şi perfecţionarea
viitorilor specialişti ai acestei discipline sportive. Astfel că după participări la cursurile de antrenori
şi arbitrii s-a trecut la infiinţtarea unui club sportiv cu precădere secţie de aerobic, pentru a putea
participa la prima ediţie a Campionatului Naţional de Gimnastică Aerobică – Bucureşti 1996. La
această primă ediţie a Campionatelor Naţionale de seniori am reuşit să participăm în 2 probe din
cele 4 existente la momentul respectiv, şi anume, la trio şi la individual feminin. Rezultatele nu s-au
lăsat aşteptate, astfel încât în anul 1998 se reuşeste obţinerea a 2 medalii la Campionatul Naţional
de Gimnastică Aerobică de seniori, şi anume: 1 medalie de argint la individual feminin şi 1 medalie
de argint la proba de trio; iar în anul următor se obţinea o medalie de bronz la proba de trio. Datorită
rezultatelor obţinute se continuă activitatea competiţională în continuare având participări
internationale, astfel obţinând la Openul internaţional al Iugoslaviei 2 medalii de argint (la trio şi
individual feminin) în 2000 şi două medalii de bronz (trio şi individual feminin) în 2001.
Din anul 1999 s-a început recrutarea “învăţăceilor“ din rândul gimnaştilor care au renunţat
la activitatea competiţională (de performanţă) în gimnastica artistică ; atat la feminin cat si la
masculin.
Istoria sectiei de gimnastica aerobica incepe in anul 2oo2 , desi aceasta sectie a fost
infiintata mai devreme , activitatea propriu – zisa incepe din anul 2002 ; la inceput cu sportive care
au practicat în praelabil gimnastica artistică ( unii dintre sportivi chiar cu rezultate deosebite pe plan
national ) ulterior largindu – se aria de selectie ; astfel încât , în prezent Clubul Sportiv Municipal
Arad are o baza de selecţie şi un fond de sportivi care şi-au început activitatea sportivă în această
disciplină sportivă – Gimnastica Aerobică..
Scurta istorie a secţiei a fost şi este scrisa în continuare de o serie de sportivi; seniori si
juniori, ca : Bogdan Popa ( component lot naţional de seniori de la Bucureşti – retragere 2008 ),
Andrei Damşa ( component lot naţional de seniori de la Bucureşti – retragere 2007 ), Daniela
Teodor ( 2 selecţii la lotul naţional de juniori – 2003 Constanţa şi 2004 Bucureşti ) , Alexandru
Rotar, Anca Putin, Amalia Nicola, Lavinia Hodan, Dorothea Kolber, Bianca Volentir, Melinda
Moldovan, Patricia Zaharia, Alexandra Tigan, Denisa Meszaros, Ingrid Tamas, Adelina Iancu etc.
Un sportiv de o valoare incontestabila este Bogdan Popa, cel mai titrat sportiv secţiei de
gimnasică aerobică a CSM Arad , component la lotului naţional de seniori din anul 2001 (
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septembrie ) până în 2008. Sportivul Bogdan Popa şi – a început în fortă activitatea în cadrul lotului
naţional de seniori , acesta clasându- se de la prima participare într-un Campionat Mondial pe locul
6 la proba de individual sportivă , astfel contribuind cu punctajul său la obţinerea locului 1 pe
naţiuni a echipei României. De aici începând a obţinut rezultate notabile la diverse compeţitii de
anvergură , ne maiamintând faptul că este multiplu campion naţional la proba individual Este
imperios necesar să amintim cateva rezultate din palmaresul acestui sportive talentat şi de excepţie :
- 2002 - CM ( Klaipeda - Lituania ) – loc 6 individual ) , loc 9 ( perechi )
CB ( Constanta – Romania ) – loc 1 ( ind. Masc.)
- 2003 - CE ( Debrecen - Ungaria ) – loc 5 ( ind. Masc.)
Finala Cupa Mond. ( Sankt Petersburg - – Rusia ) – loc 5 ( ind. Masc.)
- 2005-CE ( Coimbra – Portugalia ) – loc 6 ( ind. Masc. )
- Etapa de Cupa Mond.( Germania-Liepzieg) – loc 3 ( ind. Masc. ) si ( Borovetz – Bulgaria )- loc 3 (
ind. Masc. )
- Jocuri Mond. ( Duisburg – Germania )-loc 4 ( ind. Masc. )
- 2006 – Etapa de Cupa Mond. ( Borovetz – Bulgaria ) – loc 3 ( ind. Masc. )
- CM ( Nanjing – China ) – loc 5 ( ind. Masc. )
- Etapa de Cupa Mond. ( Rodez – Franta ) – loc 4 ( ind. Masc. )
- 2007 – Camp. Balc. ( Borovetz – Bulgaria ) – loc 3 ( trio ) si loc 1 ( grup )-CE ( Szombathely –
Ungaria ) – loc 3 ( grup ) si loc 5 ( trio )
-Etapa de Cupa Mond. ( Zaragosa – Spania ) – loc 1 ( grup ) si loc 4 ( ind.m)
-Finala de Cupa Mond.(Rodez – Franta)- loc 6 ( ind. Masc. )
2008 – Etapa de Cupa Mond. ( Borovetz – Bulgaria ) – loc 2 ( grup ) si 4 ( trio )-CM ( Ulm –
Germania ) – loc 5 ( trio )
Cu un palmares bogat si pe deplin muncit, sportivul Bogdan Popa este cel mai valoros
sportiv al momentului din cadrul secţiei de gimnastică aerobică a CSM Arad, un sportiv deschizator
de drumuri şi un exemplu de urmat şi de ce nu? Un sportiv care, deşi retras din activitatea
competiţională , rămâne alături de noi pentru a contribui la promovarea de noi talente care să îi
păşească pe urme. Deşi nu a reuşit să se afirme pe plan mondial este demn de amintit prezenţa
sportivului Andrei Damşa în cadrul lotului naţional de seniori de la Bucureşti în perioada 2005 2007, retras şi el din activitatea competiţională.
La nivel de juniori ne putem mândri cu sportivi care au început de la vârste fragede acest
sport , şi care de la primele apariţii în diverse competiţii au început să îmbogătţească palmaresul
acestei secţii. Amintim astfel sportivii Alexandru Rotar şi Anca Putin ca fiind cei mai titraţi.
Sportivi ai sectiei de gimnastica aerobica a CSM Arad la nivel de juniori ( categoria a III –a
/ 8 – 11 ani ).
Palmaresul acestor sportivi se prezintă astfel :
- 2005 – Camp. Nat.( Petrosani )–loc 3 ( perechi )
- 2006 – Camp. Nat.( Bucuresti )–loc 1 ( perechi )
- Open Internat. ( Austria )–loc 1 ( perechi,
grup ) si loc 2 ( ind. Masc. )
- 2007 – Camp. Nat. ( Petrosani )–loc 2 ( perechi )
- Open Internat.( Slovacia )–loc 1 ( perechi
si ind. Masc. ) si loc 2 ( ind. Fem. )
- 2008 – Cupa Rom. ( Timisoara ) – loc 3 ( ind.
Masc. si perechi / Alexandru Rotar – Dora
Kolber )
- Open Internat.(Germania)–loc 1 (perechi)
si loc 2 ( ind. Fem. Si masc. ) .
Suita medaliilor este întregită de rezultatele obţinute în Open-urile Internaţionale de către
sportivi care “ promit “ în vederea viitoarelor selecţii pentru lotul national de juniori, asfel
enumerăm câteva din rezultatele obtinuţe în compeţitiile internaţionale organizate la nivel de junori
( categoria a II-a şi a III-a):
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- 2006 –Open Internat. ( Austria ) – loc 1 ( grup – Amalia Nicola/Dora Kolber/Alexandru
Rotar/Anca Putin/Denisa Meszaros/Ingrid Tamas ) si loc 3 ( trio – Dora Kolber/Ingrid
Tamas/Denisa Meszaros)
- 2008 –Open Internat. ( Germania ) – loc 1 ( ind. Fem. – Amalia Nicola ) si loc 2 ( trio – Amalia
Nicola/Dora Kolber/ Denisa Meszaros ).
Revelaţiile anului 2008 sunt două sportive care au început anul în forţă : una este Amalia
Nicola care a început anul cu 2 medalii la open –ul internaţional , dintre care cea mai valoroasă este
cea la proba individual feminin cu reale şanse la obţinerea unei medalii la această probă la viitoarele
campionate naţionale ; iar cea de-a doua sportivă este Dora Kolber care a înlocuit-o pe sportiva
Anca Putin la proba de perechi, obţinănd locul III la Cupa Romaniei si locul II la Cupa ” Farul “
Constanta.
Am relatat o serie de rezultate din palmaresul sportivilor secţiei ca un bilanţ al secţiei de
gimnastică aerobică la momentul actual ; uitându – ne în urmă cu satisfacţie, iar spre viitor cu
speranţă. Ţinând seama de “ tinereţea “ gimnasticii aerobice, suntem mândrii că facem parte din una
dintre cele mai vechi federaţii sportive din România – Federaţia Română de Gimnastică.Tuturor
acelora, care constituie motorul activităţii noastre, le datorăm întreaga noastră consideraţie şi
recunoştinţă.
Toth Andreea

SECŢIA DE GIMNASTICĂ RITMICĂ
Ce este gimnastica ritmică?
Este o disciplină sportivă, exclusiv estetică care cu timpul s-a transformat dintr-o formă
de educaţie pentru expresie şi ritm, într-o disciplină olimpică cu un statut bine definit.
Acest fapt s-a datorat beneficiilor pe care le aduce formării şi dezvoltării corpului si
capacităţii sale biomotrice, alături de acţionarea obiectelor portative, totul fiind coordonat cu
muzică, astfel diferenţiindu-se net de orice altă disciplină sportivă. Secţia de gimnastică ritmică a
fost înfiinţată în cadrul clubului în anul 2003 odată cu încadrarea ca antrenoare la aceasta secţie a
Danielei Chiriac.
Prima participare la Campionatul Naţional de juniori în anul 2004 a fost a sportivei
Chiriac Ştefania cu dubla legitimare la ANEFS Bucuresti care obţine locul II pe echipe. În anul
2005 s-a participat exclusiv cu sportive legitimate la CSM Arad, debutând cu o medalie, locul II pe
echipe la categoria a IV-a şi clasarea a două gimnaste în primele 6 locuri.
În anul 2006 s-au obţinut la Campionatele Naţionale un numar de 4 medalii: locul I pe
echipe, locul I ansamblu, loc III ind. compus, loc II exerciţiu cu coarda Flavia Ardelean, loc VI
Alexandra Morar individual compus categoria a IV-a. Categoria a III-a - locul IV individual
compus, coardă, minge, măciuci, panglică - Diana Neag.
Categoria a II-a - locul V individual compus, coardă, cerc, măciuci, panglică - Ştefania
Chiriac. În anul 2007 s-au obţinut 10 medalii la Campionatul Naţional. La categoria a IV-a: locul III
Adina Zoica –individual compus, coardă, panglică. La categoria a III-a: locul I echipa, Diana Neag
cerc, locul II Lorena Stog cerc şi măciuci, locul III Neag Diana individual compus, coardă şi
panglică
În anul 2008 s-au obţinut 12 medalii la Campionatul National. La categoria a IV-a:
Locul I Adina Zoica, individual, coardă şi panglică. La categoria a III-a: Locul I cu echipa, locul II
cerc Flavia Micula, locul III cerc Flavia Ardelean, locul IV individual compus, Flavia Micula, locul
V individual compus, Lorena Stog , locul VI la măciuci, Alexandra Morar. La categoria a II-a:
Locul II cu echipa, locul III la individual compus, coarda, cerc, minge si panglica: Stefania Chiriac,
locul 4 coardă, Diana Neag, locul 5 individual compus, cerc şi panglică Diana Neag, Locul 6 minge,
Nicoleta.Vidac.
Daniela Chiriac
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SECŢIA DE HALTERE
“Sportul te învaţă să câştigi cinstit. Sportul te învaţă să pierzi în mod demn. Prin urmare
sportul te invaţă de toate, te invaţă ce este viaţa.” E.Hemingway.
Halterele, un sport pentru sporturi! În lumea sportului, dobândirea marii performanţe
este imposibil de realizat fără exerciţiile de dezvoltare a forţei, folosite mai ales în sportul
ridicătorilor, exerciţiile de forţă fiind cunoscute din cele mai vechi timpuri. Primele mărturii în
legătură cu ridicarea greutăţilor sunt cunoscute încă din sec. XVI, în aşa - zisa perioadă a “omului
puternic”care poartă amprenta celebrului Hercule, în jurul acestuia născându-se numeroase legende.
Cu timpul la idealul forţei s-a adăugat acela al frumuseţii trupeşti, exerciţiile cu greutăţi
jucând un rol important. Astfel în oraşul Arad semnalăm primele exerciţii cu greutăţi în anul 1868,
când un circ german prezintă un număr de forţă cu greutăţi.
De o însemnătate foarte mare în oraşul Arad, este înfiinţarea clubului de atletică grea
“TOLDI” în anul 1904, unde halterele ocupă un rol dominant în pregătirea luptătorilor.
În 1920 pe 8 decembrie, are loc în Arad primul concurs de haltere cu caracter naţional
organizat de clubul TOLDI. În anul 1994 dupa desfiintarea CS “Strungul” Arad la iniţiativa
regretatului Eugen Roman (fost director al CSM Arad) ia fiinţă în cadrul CSM Arad, secţia de
haltere având iniţial doi sportivi: Adrian Crisan şi Traian Cihărean, antrenor Gheorghe Biriş,
aceştia obţinând urmatoarele rezultate:
Adrian Crişan 1994 CN seniori loc II
Traian Cihărean 1994 CN seniori loc I şi 3 locuri IV la CES
Adrian Crişan 1995 CN seniori loc II
Din toamna anului 1995 fostul sportiv Adrian Crişan devine antrenor la Clubul Sportiv
Municipal Arad, iar după doi ani de activitate desfasurată, datorită lipsei bazei materiale şi a
timpului relativ mic pentru pregatirea sportivilor ( o gupa pe care a avut-o în pregatire) s-a dispus
desfiinţarea sectiei de haltere.
Din anul 2005, la iniţiativa celor doi directori ai clubului - Eugen Roman şi Vasile
Păltineanu, s-a redeschis sectia de haltere printr-o activitate de colaborare cu profesorul Adrian
Crişan şi 4 sportivi cu dublă legitimare CSS “Gloria” Arad –CSM Arad, care au obţinut urmatoarele
rezultate naţionale şi internaţionale:
Adrian Frâncu:
2005 Loc III Cupa României J III, loc III CN J II, loc I Cupa României J II, loc IV CN J II
2006 Loc I Cupa României J II, loc I CN J II, loc III CN J I, loc III Cupa României J II, loc IV
Cupa României S, loc III Cupa Balcanică Beograd Serbia şi loc III pe naţiuni, unde
profesorul Crişan Adrian a fost delegat al FR Haltere ca antrenor
2007 Loc IV Cupa României S ,loc II Cupa României J I, loc IV cu echipa în Serbia Subotica la 60
ani de la infiinţarea clubului Spartak Subotica
Beniamin Sandu
2005 Loc III Cupa Romaniei J II, loc III CN J II,
2006 Loc II CN J II Cupa României, loc III CN J II, loc II J II Cupa României , loc II CN J II, loc
III Cupa României J II
Niculae Ganea
2005 Loc VII Cupa României J II, loc X CN J II
2006 Loc VII Cupa României J I, loc VII CN J I
2007 Loc VI Cupa României J I , loc IV CN J I
Marius Ganea
2005 Loc X Cupa României J I, loc VIII CN CN J II
2006 Loc VIII Cupa României J I, loc VI CN J I
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Loc VII Cupa României J I, loc IV CN jun 1

Iura Iordan
2005 Loc VII Cupa României J II, Loc VI CN jun 2
2006 Loc VI Cupa României J II, Loc VI CN J II
2007 Loc IV Cupa României J II, loc IV CN J II, loc IV Cupa României J II, loc II CN J II
În viitorul apropiat se va desfaşura CN J I finala, unde se speră cucerirea unor noi medalii de
către sportivii secţiei de haltere a CSM Arad.
În perspectivă, se doreşte întărirea secţiei de haltere prin lărgirea sferei de activitate odată cu
venirea la club a fostului mare sportiv Jigău Adrian, acesta selecţionând o grupă de copii începători.
Astfel, dorim ca secţia de haltere să prospere prijn selectarea şi legitimarea a cât mai mulţi sportivi
halterofili, dornici să urmeze acest sport frumos
Adrian Crişan

SECŢIA DE JUDO
La sfârşitul anului 1995 conducerea Clubului Sportiv Municipal Arad împreună cu
profesorul Teleki Mihai, înfiinţează secţia de judo. În anul 2001 în urma discuţiilor cu Loghin Lazăr
secţia de judo a CSM Arad a fost preluată de către antrenor dl. Ionel Lazăr. Din vara anului 2007
această secţie îl are ca antrenor şi pe Dorin.Drîmbe.
Rezultate obţinute :
Alexandru Ciupe medaliat cu bronz la CE şi participant la JO de la Atlanta
Florin Petrehele, multiplu medaliat la CN T şi S, şi participant la CE
Stanislau Mihai Teleki campion naţional de juniori, multiplu medaliat la CN J, S, participant la
Jocurile Francofone din Canada
Curcă Vasile medaliat la CN S,
Aceşti sportivi au fost antrenaţi cu mici excepţii, şi de profesorul Mihai.Teleki
Următorii sportivi antrenaţi de către dl. Ionel Lazăr au obţinut
Mihaela Stan, Laura Velici, Sorinela Colompir, medaliate la CNJ
Robert Soltez campion naţional în 2008
Kabat Beata, multiplă medaliată la CN T, S, medaliată cu bronz la Cupa Mondială
Sportivele Alexandra Mitruţiu medaliată la CN U-15, şi Anamaria Pamela Covaciu
vicecampioană naţională la ”CN - WAZA” (lupte la sol) şi U-17, sunt antrenate de dl Drîmbe
Dorin, care la mai putin de un an de când este antrenor, reuşeşte să obţină rezultate la CN.
Actualii antrenorii Ionel Lazăr şi Dorin Drîmbe, se situează între primii zece judoca pe care
îi are Aradul până în prezent. Aceştia doresc, ca prin puterile lor şi a celor din conducerea clubului
să dobândească rezultate mult mai bune, şi să se situeze pe primele locuri în ierarhia naţională a
sportului românesc si nu numai... Dorim ca prin rezultatele noastre, să oferim bucurie suporterilor
arădeni, şi iubitorilor de sport in general.
Mulţumim tuturor celor care au fost, sunt şi vor ramâne alături de secţia de judo a Clubului
Sportiv Municipal Arad.
Dorin Drîmbe
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SECŢIA DE MODELISM (AUTOMODELE)
Sportul automodelistic cu modele echipate cu aparatură de radiocomandă ca frate mai mic al
sportului automobilistic, şi-a desfăşurat prima etapă finală de campionat în România în anul 1979,
an care a însemnat de fapt şi prima participare a sportivilor arădeni în această fază a competiţiei şi
totodată şi cucerirea primului titlu de campion naţional.
Transferată în anul 1997 de la Asociaţia Sportivă „Voinţa” Arad, secţia de automodele
reprezintă o situaţie aparte, care o situează de mulţi ani pe primul loc la nivelul secţiilor de profil
din România, cu un număr de 340 medalii la Campionatele Naţionale un număr de 6 maeştrii ai
sportului, dintre care 5 in lotul naţional.
De-a lungul anilor care s-au scurs, aceşti sportivi de excepţie, au ţinut sus "steagul" judeţului
Arad, reuşind să îmbogăţească palmaresul acestuia cu peste 210 titluri de campion naţional, 7
recorduri naţionale, iar 8 dintre alergătorii secţiei reuşind să obţină titlul de "Maestru al sportului” la
această disciplină. Mai mult doi dintre ei au fost decoraţi cu Meritul Sportiv clasa I-a, distincţie
acordată de preşedintele României.
Un aport deosebit la obţinerea acestor rezultate 1-a avut antrenorul Vasile Faur, membru al
biroului federal al Federaţiei Române de Modelism, care a militat neobosit atât pentru promovarea
disciplinei modelistice în sine, cât şi pentru creşterea valorii acesteia. Nenumărate au fost
competiţiile demonstrative, selecţiile şi materialele publicitare şi tehnice, de care acesta s-a ocupat
de-a lungul anilor.
În calitatea sa de component de bază al teamului nostru, sportivul Cristian Faur, este posesorul
unui palmares de excepţie, puţini sportivi putându-se lăuda că la numai 28 de ani, într-un sport în
care marea performanţă abia aici incepe, are în spate unul din titlurile de campion naţional aduse
judeţului Arad de acest sport.
Cu o pregătire psihică de excepţie şi o imensă dorinţa de a învinge mereu, el a reuşit să urce de
34 de ori pe podium în GP uri cu participare internaţională, organizate în Austria, Bulgaria, Cehia,
Polonia, Ungaria, Slovacia, Slovenia şi România, două locuri pe podium la CE, un loc III la clasa
1/12, 2004, Kapfenberg-Austria şi un loc II la clasa 1/10 IC, 2006 Burg cu Brese-Franta. În 2007,
Faur Cristian primeşte titlul de vicecampion în Ungaria la clasa 1/10 IC şi este recunoscut ca pilot
de uzină al celui mai mare producător de materiale specifice din Europa.
La realizarea tuturor acestor evenimente de excepţie din viata clubului nostru şiau mai adus o rodnică şi fructuoasă contribuţie şi sportivii ai căror nume doresc sau nu, să fie
catalogat ca o înşiruire de nume: fraţii Srasnci, Adrian Ardelean si Toth Robert, Friederik Lucian,
Liviu Crihan.
Vasile Faur

SECŢIA DE NATAŢIE ŞI PENTATLON MODERN
Secţia de nataţie a Clubului Sportiv Municipal Arad s-a înfiinţat în anul 1996. De atunci
până în prezent, mai mulţi sportivi şi antrenori şi-au adus aportul la sporirea numărului de medalii
din patrimonial secţiei.
Începuturile secţiei de nataţie se leagă de numele profesorului Viorel Bitang şi a
sportivului Cosmin Cuciurean. Sportivul resiţean, student la Facultatea de Educaţie fizică şi sport
“Vasile Goldiş” din Arad, a venit în localitatea noastră în anul 1996 şi a început antrenamentele cu
dl. profesor Bitang Viorel, împreuna obţinând numeroase medalii la CN S şi la CI în probele de bras
şi mixt. În anul 1997 Cosmin Cuciurean s-a clasat pe locul II la 100 m bras şi pe locul III la 200 m
mixt la CN de la Sibiu din luna februarie, pe locul III la 400 m mixt la CN de la Bucuresti şi din nou
la Sibiu a obţinut 2 locuri III în probele de 100m mixt si 50m bras. În anul 1998 a obţinut locul II la
100 m bras şi locul III la 200 m mixt la CN S de la Bucuresti.
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Domnul Viorel Bitang profesor la CSS Arad, dar si pro-decan al Facultăţii de Educatie
Fizică şi Sport din cadrul Universităţii “Vasile Goldiş” din Arad, se ocupa de aducerea la CSM
Arad a numeroşi sportivi seniori care vor obtine rezultate bune. Pe lângă Cosmin Cuciurean la Arad
mai vin Daria Coroş (Barta), Dan Ardelean, Dalea Flavius şi Diana Teglaş ( clasată în primii 8 în
probele de 400 şi 800m liber).
Daria Coroş (Barta) vine la Arad în 1998 de la Tg-Mureş ca studentă a Facultatii
Educatie Fizică şi Sport, dar în primul an nu obţine rezultate deosebite. Odată cu anul 1999 Daria
Coroş (Barta) are prezenţe constante pe podiumul de premiere la CN S în probele de 50, 100 şi 200
m fluture. În anul 2002 devine campionă naţională la proba de 50 m fluture, prima campioană
naţională de seniori a Aradului şi participă la CB S de la Volos din Grecia. Acolo ea obţine un loc
III cu echipa de stafeta 4 x 100m mixt şi locul IV în proba de 100m fluture. În anul 2003 ea devine
dublă campioană naţională de seniori la 100 si 200m fluture şi vice-campionă la 50m fluture. Din
2002 până în 2005 este componentă a lotului naţional de seniori, iar în anul 2005 îşi încetează
activitatea de performanţă, dedicându-se în totalitate meseriei de antrenor pe care o practică şi în
prezent.
Dan Ardelean şi Flavius Dalea vin tot ca studenţi ai Facultăţii de Educatie Fizică şi
Sport, de la Reşita în anul 1999. Amândoi sportivi sunt medaliaţi la CN S, primul în probele de
spate, iar al doilea în probele de craul.
Un alt sportiv al CSM Arad provenind de la CSS “Gloria” Arad este Norbert Lux care
începând cu anul 2002 şi până în 2005 obţine medalii numeroase la campionatele naţionale de
seniori, cea mai valoroasă fiind medalia de aur din proba de 50m spate de la CN S din bazinul scurt
de la Hunedoara din luna noiembrie a anului 2005. Norbert Lux a fost antrenat de profesorul Viorel
Bitang şi apoi de profesorul Panait Dorel. Lux Norbert activează şi ca antrenor din 2003 până în
2005.
În 2005 sportivii Coroş (Barta) şi Norbert Lux primesc titlu de maeştrii al sportului.
Profesorul Dorel Panait, antrenor la CSS Arad colaboreaza cu CSM Arad antrenându-i
pe sportivii cu dublă legitimare Norbert Lux şi Catalin Cosma, ultimul multiplu medaliat în
întrecerile de juniori. Cătălin Cosma este sportiv cu dubla legitimare. Tot cu dublă legitimare între
CSM şi CSS Arad a participat în competitiile naţionale şi sportiva Puskel Orsolya unde a obţinut
numeroase medalii la juniori în probele de craul, bras şi mixt. Sportiva a fost antrenată de profesor
Viorel Bitang.
În anul 2002 d-nul profesor Viorel Bitang pleacă în Siria pentru a antrena echipa
naţională de nataţie a ţării. Datorită plecării sale grupa de copii antrenata de dânsul la CSS Arad a
trecut la CSM fiind antrenată până în 2005 de Coroş (Barta) Daria. Această grupa a obţinut
numeroase medalii la CN de copii si juniori începând cu anul 2003. Răzvan Blaga devine campion
naţional de copii în probele de 100m spate şi obţine clasări pe podium la 200m şi 50m spate. Ana
Feier devine vicecampioană naţională în probele de 100 şi 200m bras, iar Bokor Karina se clasează
pe podium la 50m liber si 50m spate. Ştafetele de băieţi formate din Răzvan Blaga, Paul Gornic,
Ciprian Mazilu şi Bogdan Costin are clasări pe podium, la fel ca şi ştafetele de fete formate din Ana
Feier, Bokor Karina, Paula Miloş şi Izabela Velcherean şi apoi Ana-Maria. Pleş.
În anul 2003 ca urmare a colaborării cu d-nul Viorel Bitang aflat în Siria, sportivii secţiei
de înot a CSM Arad, participă la un cantonament în Siria.
Anul 2004 a fost un an cu performanţe bune a secţiei de nataţie, obţinându-se peste 25
de medalii la CN din care 12 la CN S.
În anul 2005 d-nul profesor Bitang Viorel revine ca antrenor la CSM Arad , iar sportivul
Răzvan Blaga îşi continuă seria de performanţe cu clasări numeroase pe podium şi doborârea a trei
recorduri naţionale a băieţiilor de 15 şi 16 ani la probele de 100m spate şi 200m spate la CN S în
bazinul scurt de la Hunedoara în anul 2006. Răzvan Blaga este component al lotului naţional de
juniori şi participă cu echipa naţionala la Jocurile Mării Negre din Turcia 2007 şi la CB J de la
Piteşti.
În urma examenului pentru ocuparea postului de director general la CSM Arad, din luna
decembrie a anului 2007, d-nul Viorel Bitang îşi întrerupe carierea de antrenor. Activitatea de
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antrenorat este asigurată în continuare de Barta Daria şi Alin Dronca. În prezent antrenorii secţiei
sunt Barta Daria, Liptak Martin şi Monica Ştertl.
Secţia de nataţie a CSM Arad are un numar de aproximativ 60 de sportivi cu vârste
cuprinse între 5 si 12 ani. Barta Daria se ocupă de sportivii născuţi în perioada 1996-2000, Liptak
Martin de sportivii născuţi în perioada 2001-2002, iar Monica Sterţl de sportivii născuţi în perioada
2003-2004.
Rezultatele secţiei de nataţie din ultimii ani au urmat o pantă descendentă în 2006 şi
2007 dintre sportivii secţiei doar Blaga Răzvan obţinând clasări pe podium.
În 2008 pentru CSM Arad participă în competiţiile naţionale de juniori şi sportivul
Adrian Rotariu. El obţine numeroase medalii în probele de spate, bras şi mixt fiind component al
lotului naţional de juniori fiind antrenat de profesorul Dorel Oniţă.
În 2008 Rebeca Herbei născută 1997 obţine 2 locuri III în probele de 50m spate la
campionatele nationale de copii de la Piteşti respectiv Brăila. Clasări în primii 8 la CN au şi
sportivii Bogdan Mureşan (1996) loc VI şi Teodora Ardelean (1998) loc VIII.
CSM Arad colaborează cu numeroase cluburi din oraşele Bekescsaba, Oroshaza,
Szeged, Gyula, Csongrad,Siklos – Ungaria, şi participă la multe compeţitii internaţionale unde a
obţinut medalii prin Bogdan Mureşan, Alexandra Ispas, Teodora Ardelean, Robert Wichtner,
Szanda Zita. În luna mai a fiecărui an se organizează Cupa CSM Arad cu ajutorul d-nul Tusz
Francisc, un apropiat al înotului arădean. Anul acesta la competiţie au participat aproximativ 500 de
sportivi din ţară şi străinătate. Datorită eforturilor depuse de d-nul Tusz Francisc şi d-nul Viorel
Bitang, CSM Arad a participat la două cantonamente la Bekescsaba, proiecte derulate din fonduri
europene. Sportivii noştri participă la numeroase compeţitii amicale pe plan naţional la Baia Mare,
Reşita, Timişoara, Alba-Iulia, Hunedoara obţinând medalii la fiecare participare.
Barta Daria

SECŢIA DE TENIS
Tenisul este un sport cu multă tradiţie în municipiul Arad. Secţia de tenis se afiliază în anul
2003 în urma intenţiei CSM Arad de a înfiinţa grupe de iniţiere. Prima antrenoare a fost Medve
Alina, care şi-a început activitatea la sala de jocuri a CSM Arad.
Din 2008 se transferă la CSM Arad tenismenul Marius Copil care deşi încă la vârsta
junioratului a intrat direct în „focul” jocurilor internaţionale. Campion naţional de juniori, Marius
Copil este component al lotului lărgit de Cupa Davis a României. Câştigător a multor turnee Inter
Arad, Deva, Marius Copil a participant la competiţii internaţionale de răsunet.
Tenisul este un sport costisitor. Cheltuielile foarte mari care le implică prezenţa la startul
concursurilor, necesită un suport puternic. Contribuţiile federaţiei de specialitate şi cu atât mai puţin
cele ale clubului sunt insuficiente pentru realizarea unor programe competitive de participare.
În această situaţie este de apreciat efortul extraordinar pe care părinţii lui Marius, Crăciun
Jean Copil şi Vasilica Copil îl fac pentru asigurarea condiţiilor optime de pregătire şi concurs. Aşa
se explică prezenţa lui Marius la startul unor Campionate Internaţionale de răsunet: Halle, Roland
Garos, Wimbledon, asistat şi antrenat de Andrei Pavel. Marius Copil are un program extrem de
îincărcat şi se poate lăuda, printre altele, cu antrenamentele pe care le-a făcut cu Federer, cu victorii
asupra lui Perie Riba (158 ATP).
Având un fizic de excepţie şi calităţi native deosebite, Marius Copil poate deveni un jucător
de valoare internaţională.
Anella Freer
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SECŢIA DE TENIS DE MASA
Bună ziua,
Mă numesc Kaori Sasaki , şi am stat doi ani la Clubul Sportiv Municipal
Arad din anul 2001 pâna in anul 2003, ca membru voluntar şi am activat în
calitate de antrenor de tenis de masa. Colegii mei au fost Magda, Arpy, Vali si dl
Weber.
La inceput eram tristă şi plângeam în fiecare zi de dorul Japoniei. Dar
colegii au fost buni cu mine şi m-au încurajat tot timpul. Am învăţat limba voastră,
am mâncat sarmale, mămăliga şi multă pâine şi mi-a plăcut foarte mult. Cultura
voastră este diferită dar oamenii sunt mai buni ca în Japonia. Mi-e dor de România
şi de club şi sper să mai ajung acolo la voi în Arad.
Vă doresc numai bine şi multă baftă.
Cu mult drag Kaori
Japonia, 18, noiembrie 2008
*acum eu am casatrit si purenumere
schimbat,"ushiyama kaori”
Secţia de tenis de masă s-a înfiinţat în ianuarie 1973, prin transferul echipelor, a
sportivilor şi a bazei materiale de la Asociaţia Sportivă Voinţa Arad.
Antrenorii care au făcut parte din secţie şi nivelul de implicare :
- Prokopecz Emil-antrenor coordonator, Leszay Magdalena1973 – 1982
- Leszay Magdalena 1982-1996 – performanţă senioare – junioare, antrenor coordonator
1996 – grupe perspectivă – 2006 iniţiere - prezent
- Liana Măcean Mihuţ 1986 – 1990 Centrul Olimpic Arad – 95-96 echipa div. Fete
- Kakas Arpad 1985-1991- instructor grupe de iniţiere1991-1995 perspectivă, echipa div băieţi
1995-2008 – perspectivă
- Livia Căruceru– 1995 perspectivă, echipa div fete 1998 – prezent
- Valentin Dobai 1995-2003 sept-echipa de băieţi , echipa fete, antrenor coordonator
- Vasile Fodoran 2003 -2005, antrenor coordonator
- Laurenţiu Gheorghiu 2006 – 2008, antrenor coordonator
- Cristian Dodean 2004 – prezent. Din 2008 antrenor coordonator
- Ion Weber - iniţiere
Rezultate 1973 – 1982
- 1973 – Campionat European echipe loc II
- 1974 Campionat European Novisad –dublu fete loc III - Eleonora Mihalca – Leszay Magdalena.
- 1978 Campionat European seniori Duisburg - loc I dublu fete - Liana Mihuţ Măcean
- 1980 Campionat European seniori Berna – loc II dublu fete - Liana Mihuţ Măcean
- 1979 Campionat European junioare2 I Barcelona
- Loc I – SF Ferenczi Eva
- Loc I Dublu Mixt – Ferenczi Eva (Bohm Zsolt) Cluj
- 1979 CS Arad Finalistă Cupa Campionilor
Între anii 1973 – 1982 s-au cucerit la diferite campionate europene de juniori I şi II – loc I –
4, loc II – 7, loc III – 11, în total 22 de medalii, cât şi 33 de medalii la Balcaniade
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Titluri de
campioane naţionale
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
Total
Total general

Seniori
1
1
3
4
3
2
4
3
1
22

Juniori I-II
1
3
7
6
4
4
4
1
7
3
40
62 locuri 1

Formaţia echipei de senioare
campioane
Leszay, Ferenczi, Korodi
Mihuţ, Gyongyosi, Căruceru
Mihuţ, Gyongyosi, Căruceru
Mihuţ, Leszay, Ferenczy
Mihuţ, Leszay, Ferenczy
Mihuţ, Leszay, Ferenczy
Mihuţ, Leszay, Ferenczy
Ferenczi, Nemes, Leszay
Ferenczi, Nemes, Leszay

Din cele 22 de titluri la seniori, de nouă ori la echipe senioare, Cupa României de două ori loc I

Rezultate 1983 – 2008
1983
Campionat Naţional pe echipe (Leszay, Kadar, Marton) – loc II
- Dublu feminin - Leszay, Măcean, Urzică –loc III
Cupa României – loc III
1984
Campionat Naţional Seniori – Simplu feminin – Liana Măcean – loc II
Dublu mixt Liana Măcean – loc III
1985
Campionatul National de seniori pe echipe – (Măcean, Kadar, Geller) – loc II
Dublu mixt – Măcean (Crişan) – loc II
Campionatul National juniori I – Dublu feminin Marton – Geller – loc III
Simplu feminin - Andreea Geller– loc III
1986
Campionatul National de copii 8-10 ani – Paleta de argint (echipe) – loc III
Simplu feminin - Gianina Căpraş – loc II
Imelda Ardelean– loc III
Campionatul National de senioare – DF – L. Măcean (Lasonci) – loc III
Dublu mixt L. Măcean (Crişan) – loc III
1987
Campionatul National de copii 8-10 ani – Paleta de argint (echipe) – loc I
Simplu feminin - Imelda Ardelean – loc I
Simplu masculin - Walter- Berg loc III
Campionatul National de senioare – Dublu feminin – Căpraş G. (Cătur) loc III
1989
Campionatul National de juniori III – Simplu feminin - Ardelean – loc II, DF – Ardelean
(Hurloi) – loc II
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1990
Campionatul National de seniori
Dublu feminin - Cojocaru (Laura Niculae) – loc II
1991
Balcaniada Juniori I Craiova – loc I echipe DF, SF, Top 12 Europa loc II – Georgeta Cojocaru
Campionatul National de juniori I – Dublu feminin - Cojocaru (căsătorită Olaru) G Niculae -loc I
Dublu feminin - Cojocaru – Cătălin Negrilă – loc III
Simplu feminin - Cojocaru– loc I
1992
Campionatele Europene juniori I – Topolcany
Loc I simplu feminin – Cojocaru G
Campionatul National de juniori I
Dublu feminin - Cojocaru – Simona Savu – loc I
Simplu feminin - Cojocaru – loc I
Campionatul National de senioare SF Cojocaru – loc II
Dublu mixt - Cojocaru – Dan Căluş – loc III
1993
Campionat Naţional de seniori
Echipe seniori - Cojocaru, Copaci, Căpraş – loc II
Dublu feminin - Cojocaru, Ionela Copaci – loc III
Dublu feminin - Cojocaru – Dan Căluş – loc III
1995
Cupă Mondială (echipe) - loc III G Cojocaru
Campionat Naţional de seniori (echipe) – Cojocaru, Dobai, Copaci – loc I
Campionatul National de seniori – Dublu feminin - Cojocaru – Găgeatu - loc III
Campionatul National de juniori II – Dublu feminin – Roxana Nicola (Vaida ) –loc III
Cupa României – loc III
Cupa Fedraţiei – loc III
1996
Campionate Europene Senioare Bratislava – loc III echipe Cojocaru (căsătorită Olaru) G
Balcaniada senioare Iugoslavia – loc I echipe Cojocaru (căsătorită Olaru) G
Individual feminin - Cojocaru (căsătorită Olaru) G – Encea
Campionatul National de seniori (echipe) - Cojocaru, Dobai, Redei, Ardelean, Nicola, Leszay –
loc III
Cupa României – loc III
Campionatul National de seniori – dublu mixt - Cojocaru -Crişan, (Bristriţa) – loc III
Dublu masculin - Dobai – Lazici- Cluj – loc III
Campionatul National de juniori III
Dublu masculin - Adrian Dodean - Şerbănescu (Buzău) – loc III
Dublu masculin - Adrian Dodean - Răduţă (Carans) – loc II
Campionatul National de juniori I – Dublu feminin - Roxana Nicola– Ramona Redei– loc III
1997
Balcaniada – juniori II – loc I Ramona Redei
Campionatul National de juniori – Simplu feminin - Dodean A – loc II
Dublu masculin - Dodean A – loc III
Campionatul National de seniori – dublu masculin - Cojocaru – Encea – loc I
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Juniori II Top 12 - Ramona Redei– loc II
Juniori II Top 12 - Adrian Dodean – loc I
1998
Campionatul National de copii 8-10 ani - Paleta de argint echipe – loc I
Simplu feminin - Daniela Dodean– loc I
Campionatul National de juniori III pe echipe – loc I
Campionatul National de seniori – dublu feminin - Cojocaru – Encea – loc I
Dublu mixt - Olaru Cojocaru G –Enceta – loc I
Dublu mixt - Olaru Cojocaru G –Capră– loc II
Simplu feminin - Olaru Cojocaru G – loc III
Campionatul National de juniori II – Dublu feminin - Redei – Vaida – loc II
Campionatul National de juniori II – Dublu feminin - Redei – loc III
1999
Campionatul National de seniori
Dublu feminin - Olaru Cojocaru –Vaida– loc I
Dublu mixt - Olaru Cojocaru G –Crişan A– loc I
Campionatul National de juniori II
Simplu masculin - Adrian Dodean– loc I
Dublu masculin - Adrian Dodean – Romonţi - loc III
Dublu mixt - Adrian Dodean– Ţicu – loc II
Campionatul National de copii 8 -10 ani - Paleta de argint
Echipe fete – Rotar, Tîrnovan, Igaş – loc II
Simplu feminin - Geanina Rotar– loc II
Otilia Bădescu - legitimată la CSM Arad în anul 1999
2000
Cupa Europei
- Mihaela Şteff - dublu f.- loc I
Campionate Mondiale echipe
– loc III
JO Sidney
- Dublu feminin - loc V
- Simplu feminin - clasare în primele 32
Campionate Europene juniori II - Bratislava
Echipe cadete - Daniela Dodean – loc II
Campionatul National de juniori III (echipe fete) – Dodean, Rotar, Igaş, Tîrnovan – loc II
Campionatul National de juniori III
Simplu feminin - Daniela Daniela Dodean – loc I
Dublu feminin - Dodean– Samara (C-ta) loc I
Gianina Rotar– Sabina Igaş -loc III
Dublu mixt – Dodean – Voicu (Slatina) – loc III
Campionatul National de seniori
Dublu masculin - Cojocaru – Tămaş Cristian – loc I
Dublu feminin - Cojocaru – Voiculescu – loc II
Dublu mixt - Bălaş – Berg - loc III
Dublu feminin - Bălaş - Borza - loc III
Simplu masculin - Dobai – loc III
Campionatul National de Juniori II
Simplu feminin - Dodean D – loc III
Dublu feminin - Dodean D – Beca – loc II
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Campionatul National de juniori I (echipe fete) – loc I
Campionatul National de seniori echipe masculin- loc III
Campionatul National de juniori I
2001
Camp Mondiale- Bădescu, Şteff, Năstase - echipe loc V
Top 12 Europa
Simplu feminin - Bădescu loc III – IV
Camp Europene jun. II – I Terni (Italia)
Jun. II Echipe Dodean D (Chirametti, Ali, Samara) – loc II
Dublu mixt - Dodean D- Molnar (Ungaria) – loc III
Dodean Adrian - participant
Campionatul National de juniori III (echipe) – loc II Rotar, Igaş, Târnovan
Camp. Naţ. seniori
Dublu feminin - Cojocaru Olaru – loc III
Dublu masculin - Berg Dumitru – loc III
Dublu feminin - Bălaş – loc III
Campionatul National de juniori I
Simplu masculin - Adrian Dodean – loc I
Campionatul National de juniori III
Dublu feminin - Rotar – Igas – loc I
Simplu feminin - Tîrnovan – loc II, Rotar – loc III
Dublu mixt - Rotar - Voicu (Slatina) – loc II
Tîrnovan – Fodoca (Zalău)- loc III
Campionatul National de juniori II individual
Dublu feminin - Dodean D – Kont (Bistriţa) – loc II
Dublu masculin - Silviu Burza – Cioran S (Buc) - locII
Simplu feminin - Dodean D – loc III
Dublu masculin - Dodean – Burza – loc III
2002
Campionate Europene jun Moscova
Juniori II – Simplu feminin - Daniela Dodean – loc I
Dublu feminin - Dodean D – Samara – loc II
Balcaniada Tineret Turcia – Bursa
Echipe Popiuc – loc I
Dublu masculin - Popiuc - Stelea (Craiova) – loc III
Camp Europene senioare
Echipe - Steff, Năstase, Bogoslov , Gogoriţă – loc I
Dublu feminin - Steff Mihaela loc I
Campionatul National de juniori II (echipe) – loc III -Dodean D, Igaş S, Tîrnovan, Rotar
Campionatul National de juniori II individual
Dublu feminin - Dodean –Samara – loc I
Rotar – Tîrnovan – loc - III
Dublu masculin - Dodean – Muntean R – loc II
Simplu feminin - Dodean D– loc III
Dublu masculin - Muntean – Pop Sergiu (Bistriţa) loc III
Campionatul National de juniori I echipe - Dodean, Popiuc, Dodean A, Rotar) – loc I
Camp. Naţ. tineret
Dublu feminin - Popiuc V – Dodean D -loc I
Simplu feminin - Popiuc – loc I
Simplu feminin - Dodean D – loc III
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Camp Naţ jun I
Simplu feminin - Popiuc V- loc II
Simplu feminin - Dodean D – loc III
Dublu feminin - Popiuc V -Ţicu (Slatina) – loc I
Dodean D- Samara (C-ta)- loc II
Simplu masculin - Dodean Adrian – loc II
Dublu masculin - Dodean A - Oancea (Buc) – loc II
Dublu masculin - Dodean A - Kont (Bistriţa) – loc I
Dodean A - Grigore (C-ta)- loc II
Popiuc - Olteanu (C-ta) – loc III
2003
Campioanele Europene de seniori Courmayer (Italia)
Simplu feminin - Otilia Bădescu – loc I
Dublu feminin - Mihaela Steff (Boroş Tamara - Croaţia) – loc I
Dublu masculin - Bădescu (Blaszczyk Polonia) – loc III
Echipe Bădescu, Şteff, Năstase, Voiculescu – loc III
Cupa Europei – Şteff, Bădescu, Năstase (Croaţia) – loc I
Campionate Europene de seniori 31.03. – 06.04 Italia
Echipe - Şteff, Bădescu, Năstase – loc I
individiual Bădescu – loc I
Dublu masculin - Bădescu + polonez –loc III
Dublu feminin - Şteff - Boroş T – loc I
Campionatele Europene de cadete 10- 20.07 Novisad
Dodean D - Simplu feminin – loc II, echipe – loc I
Festivalul Olimpic al Tineretului European 27.07. – 02.08 Paris
Dodean D - Simplu feminin – loc III, Dublu mixt – loc I
Campionatul Balcanic de juniori si cadeţi 25-31.08 Istambul
Dodean D. echipe juniori – loc I
Dodean D individual cadeţi – loc II
Dodean D dublu feminin - loc I
Campionatul Balcanic de tineret – Buzău
Dodean Daniela – ecipe loc I, DF- loc II, SF – loc III
Campionatul National de juniori II
Simplu feminin - Dodean Daniela – loc I
Dublu feminin - Dodean Daniela – loc I
Dublu masculin - Dodean Daniela – loc I
Campionatul National de juniori I
Simplu masculin - Dodean Adrian – loc I
Dublu masculin - Dodean Adrian – Covaciu G- loc I
Dublu feminin - Dodean D – Samara Eliza (Cerest) – loc I
Simplu feminin - Dodean Dana – loc III
Dublu masculin - Dodean Dana – Grigore Cristian (C-ta) – loc III
Campionatul National de tineret (18 – 21 ani)
Simplu feminin - Dodean D – loc I
Dublu feminin - Dana Dodean – Kont Cristina (Bistriţa) – loc I
Dublu feminin - Rotar G – Tîrnovan D – loc III
Dublu masculin - Dodean – I Oancea (Pro Auto) – loc II
Campionatul National de juniori II (echipe) Arad – loc IV
Campionatul National de juniori III – individual - 16 – 18.05 Zalău
Ciurcui M. individual DF – loc I
Campionatul Mondial 19 – 31.05.
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Campionatul National juniori II - 06 -07.06 Buzău
Dodean Daniela individual – loc I, DF – loc I, DM – loc I
Campionatul National de juniori I - 12 – 13.06
Dodean A. – Simplu masculin – loc I, DB – loc I
Dodean D. – Simplu feminin – loc III, DF – loc I, DM – loc III
Campionatul National de tineret - 19-21.09 Arad
Dodean D – Simplu feminin – loc I, DF – loc I, Dublu mixt – loc III
Rotar – Tîrnovan D.F. – loc III
2004
Campionatul Mondial de juniori 25.11. – 06.12 Kobe
Dodean D. Echipe – loc III
Dublu feminin – loc III
Campionatul European de juniori, cadeţi - 20 – 25.07 Budapesta
Dodean D. - echipe loc III
Campionatul Balcanic de seniori 01 – 03.10 Buzău
Dana Dodan echipe loc I, Simplu feminin – loc I
Dublu feminin - loc I
Dublu mixt – loc III
Campionatul National pe echipe 09 - 10.02 Buzău
Campionat Mondial pe echipe – Şteff, Bădescu, Zamfir
Campionatul National de seniori individual 26 – 28.03 Bistriţa
Dodean Daniela - Simplu feminin –loc I, Dublu feminin – loc I, Dublu mixt – loc III
Campionatul National de cadeţi juniori II 22 – 25.04. Buzău
Ciurcui Melinda - Dublu feminin – loc III
Roman Bogdan Dublu masculin – loc III
Campionatul National de juniori I 18 – 20.06. Constanţa
Dodean D. Dublu mixt - loc I, - Dublu feminin - III,
Campionatul National - Paleta de Argint 25 – 27.06. Arad
Balog, Virag, Fistyulof – echipe – loc III
2005
Campionat Mondial de Juniori 12 – 18.12 Austria
Dodean D. Echipe – loc III
Campionatul European senioare 28.04. – 03. 05
Bădescu, Zamfir, Şteff M. – Echipe-loc I
Şteff M-Dublu feminin-loc I
Simplu feminin- loc II
Bădescu Otilia Simplu feminin – loc V
Dublu mixt - loc V
Campionatul European juniori 12 – 24.07 Praga
Dodean Daniela echipe – loc II
Simplu feminin –loc I
- Dublu feminin -loc I cu Samara
Dublu mixt – loc I Freitag (Portugalia)
Campionatul Balcanic 27.06. – 02.07 Turcia
Ciurcui M. Echipe -loc II
Dublu mixt – loc III
- Dublu feminin- loc III
Campionatul Balcanic Jun. 01 – 02.10 Subotica
Dodean D. Echipe – loc II
Simplu feminin- loc II
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- Dublu feminin- loc II
Dublu mixt - loc II
Jocurile Francofone 12 – 19.12 Nigeria
Năstase A. echipe –loc I
Simplu feminin – loc I
Dublu mixt - loc I
Campionatul National de tineret 16 -18.09 Bistriţa
Dodean D. - Dublu feminin - loc I
Dublu mixt – loc I
Campionatul National de juniori II Bistriţa
Echipe (Ciurcui, Dodean A, Tonegariu Edvina) – loc III
Camp. Naţ. Jun. II individual 01. – 03.04
Ciurcui Melinda - Dublu feminin – loc I
Dublu mixt – loc I
Campionatul National de juniori III 13 – 15.05
Pink Mark - Dublu mixt – loc II
Campionatul National de juniori I individual 17- 19. Buzău
Dodean D.
- Simplu feminin –loc V
- Dublu feminin - loc I
- Dublu mixt – loc II
2006
Campionatul European juniori I 1 loc I echipe, 1 loc individual, 1 loc II - Dublu feminin Dodean Daniela
Campionatul National de juniori III echipe 13 – 15.01 Arad
Tonegariu, Balog, Schreiber, Mitran– loc III
Campionatul National de juniori II echipe 24 -26.02 Bistriţa
Ciurcui, Matyas, Tonegariu, Balog – loc II
Campionatul National de seniori individual 03 – 05.03 Bistriţa
Dodean D. Simplu feminin - loc I
- Dublu feminin – loc I, 1 loc
Dodean Adrian - Dublu mixt loc I
Campionatul National de juniori Daniela Dodean 1 loc I - Dublu feminin
2007
Campionatul European seniori 1 loc V ind. Daniela Dodean
Campionat Mondial de seniori loc IX ind. Daniela Dodean (loc cota JO 2008)
TOP 12 Europa loc II ind. Balint Bernadette
Campionatul National de copii 8-10 ani loc I Crisan Bianca
Campionatul National de copii 8-10 ani echipe loc I Crisan, Vidican, Iova, Sreiber
Campionatul National de juniori III echipe loc III Balogh A, Balint B, Fystiulof A, Crisan B
Campionatul National de tineret 1 loc II Dublu mixt Rotar Gianina
Campionatul National de seniori 1 loc I ind. l loc I - Dublu feminin, 1 loc II Dublu mixt, Daniela
Dodean
Campionatul National de seniori 1 loc III ind. 1 loc Dublu masculin, 1 loc I Dublu mixt, Adrian
Dodean
2008
Jocurile Olimpice de la Beijing 1 loc VII echipe Daniela Dodean
Campionatul European seniori 1 loc III echipe Daniela Dodean
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Campionatul European minicadeti 1 loc II individual, Balint Bernadette, 1 loc III individual
Bianca Crisan
Top 12 Europa 1 loc III individual Bianca Crisan
Campionatul National de seniori 1 loc II ind, l loc I DF, 1 loc II - Dublu mixt Daniela Dodean
Campionatul National de seniori 1 loc II - Dublu mixt - Adrian Dodean
Campionatul National de juniori III 1 loc III ind, 1 loc I - Dublu feminin - Balint Bernadette
Campionatul National de juniori III 1 loc III ind. 1 loc II - Dublu mixt, 1 loc DF Fystiulof A
Campionatul National de juniori echipe 1 loc II Balint, Fystiulof, Crisan
Campionatul National de juniori II ind. 1 loc II ind. 1 loc III - Dublu feminin - Balint Bernadette
Campionatul National de juniori II echipe 1 loc III Balint, Balogh, Fysiulof
Campionatul National de juniori I ind. 1 loc III - Dublu feminin - Andreea Dodean
Sinteza rezultate 1973-2008
Campionate mondiale (cupe mondiale) =
Campionate europene (cupe europene) =
Campionate balcanice
=

4 medalii
62 medalii
50 medalii

Leszay Magdalena

SECŢIA DE TIR SPORTIV
Un fapt semnificativ în evoluţia structurilor şi continuitatea tirului sportiv
arădean este realizarea în anul 1980 a secţiei de tir sportiv în cadrul Clubului
Sportiv Municipal Arad.
Până în anul 1989, Clubul Sportiv Arad s-a remarcat şi prin rezultatele
probei de talere – skeet când antrenorul Kolosi Stefan, specializat în această probă
olimpică, a obţinut rezultate notabile cu trăgătoarea Lucia Moldovan Mihalache,
prin obţinerea titlului de campioană europeană de junioare, multiplă campioană
balcanică de senioare şi multiple titluri de campioană naţională.”
Alte rezultate notabile au fost obţinute de trăgătorii Iulian Raicea medalie de
bronz la Jocurile Olimpice din anul 2000, multiple titluri de campion şi recordmen
naţional, Gheorghe Pop, Adrian Todor, Marius Cenădan, toţi cu prestaţii
remarcabile pe plan naţional şi internaţional.”.
În anul 2004, F.R.T.S. în semn de recunoaştere a valorii sportivilor juniori
de la Clubului Sportiv Municipal. Arad, promovaţi în loturile naţionale,
nominalizează Aradul drept Centru Naţional de Pregătire a Juniorilor. Această
reconfirmare a valorii şcolii arădene de tir sportiv a constituit un argument
puternic în evidenţierea necesităţii modernizării şi dezvoltării bazei materiale.
Astfel în anul 2006 se finalizează lucrările modernizării poligonului de tir.
Actualul poligon de tir sportiv “Sorin Babii” este dotat cu aparatură modernă care
permit organizarea cu succes a antrenamentelor şi a unor concursuri de nivel
internaţional.
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Este de apreciat iniţiativa autorilor Tiberiu Tiganu şi Vasile Păltineanu care
au publicat cartea “175 de ani de la constituirea Asociaţiei Cetăţeneşti de Tir Arad
1831-2006”contribuind astfel la promovarea imaginii tirului sportiv.
În noul ciclu olimpic 2009 – 2012, se pun următoarele întrebări :
- De ce este prezentă această disciplină a tirului sportiv între activităţile
sportive şi de ce s-a menţinut în timp ?
“ Răspunsul este cuprins în următoarele idei :
- Tirul sportiv îţi dă posibilitatea să-ţi valorifici potenţialităţile într-un mod
specific, creându-se o relaţie a sportivului cu un instrument de mare precizie
(arma), finalitatea/ţinta vizând autodepăşirea. Situţia specifică disciplinei tirsportiv este de a încerca să menţii arma sub un control specific cât mai stabil şi să
apeşi pe trăgaci într-un moment optim pentru a lovi o ţintă, caracterizează
atractivitatea disciplinei care generează speranţa trăgătorilor.
- De ce este importantă pentru societate această disciplină?
Răspunsul este cuprins în următoarele idei :
- În primul rând tirul sportiv este un agent de socializare - multe dintre
cerinţele generale ale societăţii regăsidu-se în acestă disciplină
- Dezvoltarea echilibrului psihic, voinţei, motivaţiei, inteligenţei, concentrării,
atenţiei, acuităţii vizuale, personalităţii, coordonării, tenacităţii, creativităţii, vitezei
de reacţie, stăpânirii de sine, încrederii în sine, disciplina, responsabilitatea, ş.a.
sunt câteva din aspectele ce sunt dezvoltate în această ramură sportivă
- Ridicarea acestor calităţi şi valori la niveluri superioare determină
comportamente ce vizează responsabilizare, autodisciplină, maturizare,
autocontrol, perfecţionare, putere de decizie, ce devin posibilităţide integrare cu
uşurinţă în societate şi de adaptare la orice rol social.
- Desigur relaţiile care se stabilesc între sportive, antrenori, medici,
psihologi, arbitrii, spectatori, agenţii de presă, în diferite situaţii de antrenament,
concurs, oferă ocazii de cunoaştere, comunicare, toleranţă, respect reciproc, etc.
- Tirul sportiv este un generator de valori de diferite tipuri în care cele
psihologice, etice, sociale, şi cele biologice sunt cele mai importante.
Urmând tradiţia este foarte important ca loturile pe grupe de arme, să se
reorganizeze pentru noul ciclu, în cadrul Clubului Sportiv Municipal Arad, cu
ajutorul propriilor tehnicieni precum şi a speciliştilor din F.R.T.S., în vederea
inceperii pregătirilor încă de acum, pe baza planurilor individuale cu fixarea unor
obiective realiste pe perioade şi etape pentru următorii patru ani, în vederea
calificării şi participării la Jocurile Olimpice din 2012.
Preşedinte FRTS
Ilie Adrian
Am început practicarea tirului în anul 1969, la clubul UTA, sub îndrumarea antrenorului
emerit Popoviciu Ioan. Ca antrenor am început activitatea în 1989 la clubul UTA. Am fost primul
antrenor al sportivului Adrian Todor, multiplu campion naţional, medaliat la campionatele
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europene, mondiale si cupe mondiale. La clubul Clubul Sportiv Municipal Arad am început
activitatea din 10.01.1997.
Sportivi cu rezultate :
- Gabriel Nistor - multiplu medaliat pe plan naţional
- Andres Freer - ( fost Sarahoiu) multiple rezultate la nivel naţional şi european, participări la mai
multe ediţii de campionate europene, Campionat Mondial la Zagreb.
In prezent se desfăşoară activitaţi legate de administraţia poligonului de tir sportiv ‘SORIN
BABII’, organizarea activitaţii de agrement prin trageri cu arme neletale şi letale şi de antrenament cu
agenţii societaţilor specializate în pază şi protecţie, asigurarea desfăşurării părţii practice a examenului
agenţilor de pază, a vânătorilor, asigurarea continuităţii pregătirii sportivilor de performanţă când
colegii sunt plecaţi la alte competiţii.
Mircea Budurişan
În anul 1991 m-am transferat la Clubul Sportiv Municipal Arad ca sportiv de
performanţă. Ca sportiv am obţinut din 1991 şi până in prezent, numeroase medalii la Campionatele
Naţionale de seniori, Campionatele balcanice si două medalii de argint la Campionatele Europene
de seniori, la proba de pistol liber în 1995 şi la proba de pistol aer comprimat în 1997. De asemenea
am mai obţinut un loc IV la Campionatele Europene cu echipa în 1997 la proba de pistol aer
comprimat şi un loc VI la Campionatele Mondiale la proba de pistol aer comprimat în 1994. Din
anul 2002 activez şi ca antrenor de tir la secţia de tir.
În anul 2003 am cucerit prima medalie cu un sportiv antrenat de mine,locul III la
Campionatele Naţionale de juniori II, prin Cristian Chiş. Primul titlu de Campioana Naţională a fost
obţinut de sportiva Pintea Giorgiana în anul 2004, la proba de pistol aer comprimat junioare. În anul
2005 sportiva a obţinut şi primele recorduri naţionale reuşind să câştige 5 titluri de campioană
natională, obţinînd primul titlu de campioană la senioare la proba de pistol aer comprimat. Din 2004
este o prezenţă constantă în lotul naţional de junioare. Dintre sportivii de la CSM Arad are cele mai
multe titluri de campioană naţională, 13 până în prezent. Totodată ea deţine toate recordurile
naţionale de junioare II, junioare şi pistol aer comprimat senioare.
În anul 2004 echipa de junioare II formată din sportivele: Giorgiana Pintea, Ana Maria
Roman şi Gessica Căldăraş au stabilit un nou record naţional la proba de pistol aer comprimat
junioare II
În anul 2008 sportivul Alin Turcuş a reuşit să obţină primele recorduri naţionale la
juniori II şi anume, 2 recorduri la pistol viteză şi unul la pistol aer comprimat.
In anul 2008 am absolvent al Facultatii de Educatie Fizica si Sport „Aurel Vlaicu”.
Am fost nominalizat din 2006 antrenorul lotului national de junioare.
Gheorghe Pop
Antrenoare din anul 1990. Din anul 2002 antrenoare la CSM Arad , în prezent antrenoare
categoria I-a. Din anul 2002, am obţinut ca antrenoare următoarele rezultate pe plan internaţional:
- sportivul Marius Cenădan, component al lotului naţional din anul 2000. Sportivul fiind cu dublă
legitimare UTA-CSM Arad ( antrenat de Toth Monica) în anul 2001 obţine locul II cu echipa
României la Campionatele Europene, proba de pistol viteza juniori, de la Zagreb.
- 2002 obţine locul VI individual, la Campionatele Mondiale, la Lahti Finlanda, pistol viteză
juniori.
- 2003, obţine locul II la individual la Campionatele Europene şi locul III cu echipa
României, pistol viteza juniori la Plzen, Cehia.
- 2004 sportivul Cenădan Marius, este ales de către C O R ca participant la Tabăra Olimpică
de tineret de la Atena..
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-2005, obţine locul IV la individual la Campionatele Europene, pistol viteză juniori de la
Belgrad.
A fost component al lotului Olimpic al Romăniei participând la cupe mondiale, la categoria
seniori, el fiind junior şi obţinând rezultate remarcabile : loc 10-12 la individual, la proba de pistol
viteză. Are numeroase titluri de campion naţional, atât la categoria juniori II , juniori 1 şi seniori.
Deţine două recorduri naţionale la proba de pistol viteza. Din anul 2005 până în prezent, are dublă
legitimare cu Clubul Sportiv Dinamo.
- sportivul Adrian Cimpoaie. Component a lotului naţional de juniori al României. În anul 2006,
obţine locul VII la individual şi locul VI cu echipa României la Campionatele Mondiale pistol
viteză juniori, de la Zagreb, Croaţia. A obţinut de asemenea titluri de campion naţional de juniori.
- sportiva Anca Sârbu . Componenta a lotului naţional de junioare al României. În anul 2007,
obţine locul VI cu echipa României la Campionatele Europene, pistol sport junioare, la Granada,
Spania. A obţinut titluri de campioana naţională de junioare. Pe aceşti sportivi de înaltă
performanţă, îi urmează o generaţie de tineri sportivi cum sunt:
- Cătălin Raţă -campion naţional la individual
- Patric Gligor -campion naţional cu echipa CSM Arad
- Mădălina Malincski -campioană naţională cu echipa CSM Arad
În anii 2004-2005 am activat şi ca antrenoare la lotul naţional al României de juniori, la proba de
pistol viteză.
Toth Monica

Secţia de tir a Clubului Sportiv Municipal Arad a luat fiinţă la data de 1.01.1980, dată de la
care îmi desfăşor activitatea şi până în prezent. De la data înfiinţării până în anul 1996 am fost
singurul antrenor din cadrul secţiei de tir. În această perioadă până în prezent insuccese şi succese,
neîmpliniri şi împliniri, insatisfacţii şi satisfacţii. Doresc să precizez că de la înfiinţarea secţiei am
fost sprijinit şi ajutat pentru desfăşurarea activităţii secţiei de tir nou înfiinţată, de conducerea FRTS
– ului, de fostul secretar general – Vasile Vintilă, şi dl Mircea Horneţ.
De la începutul activităţii secţiei de tir, după acţiunile de selecţie efectuate, s-au remarcat
elevii Lucia Mihalache fostă Moldovan, care ulterior a devenit campioană europeană de skeet
talere. Lucian Moldovan, Szabo Vasile, Marius Gavril şi alţii. A urmat transferul sportivilor secţiei
de tir de la CS UTA Arad, unde s-au remarcat sportivii Gheorghe Pop, Adrian Todor, Ileana Sin,
Ileana Mureşan.
Cu acordul conducerii CSM ARAD, a fost angajat dl Mircea Budurişan, pentru a mai ajuta
în cadrul secţiei de tir, deoarece singur nu mai reuşeam să acopăr rezolvarea tuturor provblemelor în
cadrul secţiei.
Am contribuit la obţinerea mai multor medalii la CB, CE, CM , culminând cu medalia de
bronz obţinută de sportivul Iulian Raicea în anul 2000 la Sydney, la JO.
Din anul 2000 am continuat cu împrospătarea secţiei de tir, avându-i ca sportivi pe Felix Lazăr,
Gheorghe Blaj, Adrian Jurcă, obţinând multe rezultate bune pe plan naţional.
Doresc să menţionez că din anul 1979 ianuarie şi până în prezent, mi-am desfăşurat activitatea în
cadrul secţiei de tir sportiv a CSM Arad.
Ion Vasilescu
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Tir talere
Sportul acesta este relativ tânăr in Arad. Pe la începutul anului 1982, prin strădaniile
presedintelui comisiei judeţene de tir, domnul Ştefan Tanuşa şi cu sprijinul Asociaţiei Judeţene a
Vânătorilor şi pescarilor sportivi, a luat fiinţă în cadrul CS Arad, secţa de tir-talere.
Domnul antrenor Kolos Ştefan a început căutarea tinerelor talente în rândul copiilor de
vânători: Sorin Mişcuţa, Daniel Jelmărean, Ovidiu Vărcuş, Robert Letrai, Şipos Robert, şi printre
sportivii secţiei de puşcă (antrenor Ion Vasilescu) – Lucia Mihalache (Moldovan), Carmen Mişcuţa,
Liliana Sabău.
Începând cu anul 1982, rezultatele muncii au început să apară şi până în anul 2008, a
culminat cu participarea sportivei Lucia Mihalache (care din anul 1993 este maestru al sportului ) la
Jocurile Olimpice din Beijing sportivii secţiei de tir talere au obţinut la fiecare competiţie din
calendarul competiţional intern medalii şi calificări în primii 10 sportivi ai lumii în competiţiile
internaţionale.
Pâna in anul 1991 a existat un poligon de tir talere, amenajat şi întreţinut de CS Arad pe un
teren aflat in proprietate de AJVPS Arad. Din acest an antrenamentele echipei de talere s-au
desfăşurat pe poligoane din alte oraşe.
- Sorin Miscuta – campion natţonal jri -1985, 1987 cu echipa
- Daniel Jelmarean – campion naţional jri 1987, loc II 1985, si cu echipa in 1987
- Robert Letrai– campion national jri in 1992, 1993 si campion balcanic locul II 1992 si locul III
1993
- Ovidiu Varcus - – campion naţional jri şi campion balcanic în 1990
Lucia Mihalache, născută în 5 iulie 1967 la Arad. Şi-a început pregătirea ca sportivă cu dl
antrenor Ion Vasilescu la puşcă, după care se transferă la proba de talere, fiind antrenată de
antrenorul Kolosi Ştefan (până la ieşirea la pensie în 2000). Este sportiva cu activitatea cea mai
lungă din istoria CSM Arad – 1980 -2008. În această perioadă a obţinut rezultate remarcabile:
- 21 titluri naţionale + Cupa Romaniei şi 12 recorduri nationale
- 11 titluri balcanice şi 2 recorduri balcanice
- 6 grand Prix-uri locul I
- Marele Premiu Europa locul II 1993
- Campionate Europene locul I 1986
- locul V 2007
- Campionatele Mondiale locul VIII 2005
- locul VII 2007
- Cupe Mondiale locul VII 2005
- Locul VI 2008
- JO locul X-2008
Lucia Mihalache
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Viaţa merge înainte
Adapaptarea la noile oportunităţi oferite de ciclul olimpic 2009 – 2012, devine o necesitate
pentru Clubul Sportiv Municipal Arad. Programele şi proiectele pentru redimensionarea activităţilor
sportive de performanţă se vor concentra pe secţiile cu potenţial olimpic, tirul sportiv, tenisul de
masă, haltere şi înot, pe dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale prin construirea unui hotel cu
cantină şi restaurant şi a unei săli de haltere.
Păstrarea fondului de sportivilor valoroşi care au confirmat la competiţiile internaţionale
oficiale în ultimii ani, reprezintă centrul preocupărilor conducerii Clubului Sportiv Municipal Arad.
LAUREAŢI CSM ARAD 2008
NR
CRT

NUME SPORTIV

SECŢIA

ANTRENOR

REZULTATE

1

DODEAN
DANIELA

TENIS DE MASĂ

DODEAN
CRISTIAN

Loc VII ech la JO
Loc III ech la CES
Loc I , II, III CNS

2

MIHALACHE
LUCIA

TIR TALERE

CIORBA
ATTILA

Loc X JO
Loc VI Cupa Mondiala
Loc I CNS

3

POPA BOGDAN

GIMNASTICĂ

TOTH
ANDREEA

4

BALINT
BERNADETT

TENIS DE MASĂ

DODEAN
CRISTIAN

Loc II CE minicadete
Loc I CB echipe
Loc III CB – DM

5

DODEAN ADRIAN

TENIS DE MASĂ

DODEAN
CRISTIAN

CN 1 L II DM
CES loc VII

6

CRIŞAN BIANCA

TENIS DE MASĂ

DODEAN
CRISTIAN

1 Loc III CE minicadete
Loc III top 12 eurominichamps
CN loc I ech, ind

7

KABAT BEATA

JUDO

LAZĂR IONEL

1 loc III Cupă Mondială

8

PAVEL ŞTEFAN

ATLETISM

NICOLAE
VICTOR

1 L 2 CB
1 L III CNS
4L 2 CNS – 100,200,400,400g

CSM Arad –
CS Dinamo
Bucuresti

9

GAG ANDREI

ATLETISM

OPREA IONEL

Loc 30-CMJ II
1 L II-CB
2 L I CNJ II

CSS Gloria CSM Arad

10

PINTEA
GIORGIANA

TIR SPORTIV

POP
GHEORGHE

11

MANERAN SORIN

ATLETISM

ŞERBAN
SIMONA

52

OBS

1 L II, L IV Cupa Mondială
1 Loc V CM S

Loc 12 CEJ PAC
2L1 CNS
1 record naţional

1 L II CBJ – 3000

CSM Arad –
CS Dinamo
Bucuresti
LPS
Timisoara –
CSM Arad

Premii speciale :
MARIUS COPIL
CRISTIAN FAUR
LUCIAN NEAGU

-tenis
-modelism (automodele)
-atletism (veteran)

Promovarea antrenorilor tineri, autoperfecţionarea întregului personal salariat, selecţia
tinerelor talente, rămân obiective importante ale conducerii clubului.

Conducerea Clubului Sportiv Municipal Arad la aniversare
Director general:
Director general adjunct:
Contabil şef:

Viorel Virgil Ioan Bitang
Vasile Păltineanu
Adina Budugan
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Interdependenţa instituţiilor
Educaţia fizică şi sportul în Romania sunt activitivităţi compexe care revin în sarcina
instituţiilor centrale şi locale cu responsabilităţi precise. Sportul de performanţă prin funcţia sa de
reprezentare implică o abordare aparte. Transformările necesare dar uneori forţate impuse de
Comunitatea Europeană, riscă să provoace efecte regretabile şi ireparabile unui domeniu extrem de
performant: sportului românesc. Este nevoie de o viziune inspirată şi responsabilă care să genereze
schimbări în consens cu valorile comunitare. Iată de ce, activităţile instituţiilor implicate trebuie să
se armonizeze.
Relaţionarea acestor instituţii privind punerea în practică a strategiilor comune presupune
lucrul în echipă, cu echipe, pentru societate. Întreaga construcţie organizatorică şi instituţională se
bazează pe interdependenţă. Clubul Sportiv Municipal Arad, face parte din acest sistem şi participă
activ la realizarea interesului comun. Ca şi structură sportivă de drept public, subordonată Agenţiei
Naţionale pentru Sport, face politica sportului, cultivând un sistem de relaţii corespunzător.

Agenţia Naţională pentru Sport
Preşedinte : Octavian Bellu
Vicepreşedinte : Valentin Vasilescu
Secretar general : Bogdan Gheorghe
Director general : Direcţia generală economică - Maria Dumitrescu
Director : Direcţia generală programe structuri sportive - Mihai Căpăţîna
Director : Directia programe ale institutiilor publice pentru sport - Ion Pandele
Director : Direcţia achiziţii publice si registrul bazelor sportive - Mihai Algiu
Director : Direcţia strategie si registru sportiv - dr. Andrei Teodorescu
Director : Direcţia resurse umane: Mariana Zisu
Sef serviciu: Claudia Georgescu
Consilier : Mircea Horneţ

Directia pentru Sport a Judeţului Arad
Direcţia pentru Sport a Judeţului Arad, serviciu public deconcentrat al Agenţiei Naţionale
pentru Sport, cu personalitate juridică este organizată şi funcţionează în conformitate cu H.G. nr.
759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport. Aplică la nivel
judeţean prevederile Strategiei Generale de Dezvoltare a Activităţii de Educaţie Fizică şi Sport
elaborate de Agenţia Naţională pentru Sport cât şi propriile programe.
Formele de organizare :
1920-1940 - Comitetul Regional al FSSR Federatia Sportiva din Banat şi Crişana
1940-1944 - Regionala Banat a Organizării Sportului Românesc (OSR)
1944-1949 - Regionala Arad a Organizării Sportului Popular (OSP)
Preşedinte : Stefan Barbu, Gheorghe Botiş
1949 -1957 - Comitetul Regional Banat pentru Cultura Fizică şi Sport
1957-1958 - Comitetul pentru Cultura Fizica si Sport Arad
Preşedinte : Kellen Francisc
1958-1959 - Consiliul Regional Banat al UCFS
Preşedinte : Kellen Francisc
1962-1968 - Comitetul Regional Banat pentru Cultura Fizică şi Sport
Vicepreşedinte : Eugen Budisan
1968-1982 - Consiliul Judetean pentru Educatie Fizica si Sport Arad
Preşedinte : Eugen Budisan
1982-1990 - Consiliul Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport Arad (CJEFS)
Preşedinte : Simion Palcu
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1990-1994 - Direcţia Judeţeana a Sportului Arad
Director : Cornel Marian
1994-2001 - Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului Arad (DTSJ)
Director : Cornel Marian
2001- - Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului Arad (DTSJ), îşi va
schimba din nou denumirea în 2003 in Direcţia pentru Sport a
Judeţului Arad.
Director Executiv : Stelian Văduva
Din colectivul de muncă al direcţiei au facut parte de-alungul timpului : Silviu Barbu, Ioan
Burdan, Walter Klein, Ştefan Ziegler, Nicolae Blagău, Eugen Traian Roman, Ştefan Mureşan,
Ştefan Braşovan, Ştefan Tamşa, Sabin Hedeşan, Horia Barbatei, Ioan Goloşie, Dan Ghirlea, Florin
Sardiu, Decebal Spânul. În prezent echipa direcţiei este formată din : Marius Nica– responsabil
compartiment financiar-contabil, şi inspectori de sport : Kadar Tiberiu, Dumitru Siladi, Liliana Brad
Nica. Secretariatul este condus de Etelca Suciu.
Este de evidenţiat relaţia specială, de lucru în echipă, promovată de conducerile celor doua
unităţi Direcţia pentru Sport a Judeţului Arad şi Clubul Sportiv Municipal Arad.

Administratia publică locală :
Primaria Municipiului Arad :
Primar Gheorghe Falcă
Prefectura Judeţului Arad
Prefect Gavril Popescu
Consiliul Judeţean Arad
Preşedinte Nicolae Ioţcu

Universităţi arădene :
Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad :
Rector Prof.univ.dr. Aurel Ardelean
Universitatea Aurel Vlaicu Arad :
Rector Prof.univ.dr. Lizica Mihuţ

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad
Inspector general :
Gondor Marius
Inspector educaţie fizică şi sport :
Claudiu Mladin

Unităţi şcolare de profil :
Clubul Sportiv Scolar Gloria Arad
Director Dorel Panait
Liceul cu Program Sportiv Arad
Director Maria Tulescu

Ambulatorul de specialitate al Spitalului Municipal Arad
Cabinetul de medicina sportiva
Medic primar in medicina sportiva Adriana Nica
Medic primar in medicina sportiva Gabriela Radu

Mass media
55

Jurnalul arădean :
Daniel Scridon, Leo Sfâra, Adrian Hărţau
şi
Alexandru Chebeleu, redactor de ştiri sportive la cotidianul Flacăra Roşie, mai apoi Adevărul. În
îndelunga activitate de ziarist a oglindit activitatea sportivă cu realism şi eleganţă. A participat la
nenumărate competitii naţionale şi internaţionale printre care şi Olimpiada de la Atena din 2004.
Arad Expres :
Daniel Lazar
Glasul Aradului :
Sorin Puşcuţă
Călin Mnerie
Observator :
Sorin Haut
Nyugati Jelen :
Berki Flavius
TV Arad
Florin Coita
Info TV
Adrian Creţa

Autorii acestei lucrari ţin să mulţumească colegilor şi colaboratorilor pentru documentele,
informaţiile şi serviciile puse la dispoziţie fără de care nu ar fi fost posibilă realizarea acestei
lucrări: antrenorii CSM Arad, Etelca Suciu, Otilia Zomoniţă, Eugen Budişan, Adrian Grozav,
Gheorghe Biriş, Aurora Marian, Ştefan Mureşan, Ştefan Ziegler, Letiţia Păltineanu.

Clubul Sportiv Municipal Arad, dacă nu ar fi existat, trebuia inventat. Acest
club, este o creaţie a realităţilor arădene, o entitate cu viaţă proprie, supusă unui
proces alchimic purificator impus de competiţie. Strălucirea repetată a argintului şi
bronzului olimpic, atestă descifrarea secretului cunoaşterii autentice, singura
capabilă să indice o direcţie corectă a sportului de mare performanţă.

56

CUPRINS
Perceptia Clubului Sportiv Municipal Arad în conştiinţa unor personalităţi din lumea sportului
35 de ani de la înfiinţare
Un start excelent
Pe topogan
Supravieţuire şi reconstrucţie
Glorie şi preamărire
Creşteri şi descreşteri - o cursă care leagă şi dezleagă destine
Titanii Clubului Sportiv Municipal Arad
Conducători ai Clubului Sportiv Municipal Arad
Antrenori care au contribuit cu sportivii antrenaţi cel puţin la obţinerea unui
titlu de campion european, mondial, sau medalie olimpică
Sportivi care au obţinut cel puţin un titlu de campion european, mondial
sau medalie olimpică
Istoricul secţiilor afiliate în 2008
Secţia de atletism
Secţia de gimnastică
Secţia de gimnastică aerobică
Secţia de gimnastică ritmică
Secţia de haltere
Secţia de judo
Secţia de modelism (automodele)
Secţia de nataţie şi pentatlon modern
Secţia de tenis
Secţia de tenis de masă
Secţia de tir sportiv
Viaţa merge înainte
Interdependenţa instituţiilor
Cuprins
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