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E) COLABORAREA CU UNITĂŢILE SPORTIVE ŞCOLARE (MODALITĂŢI, EFICIENŢĂ,
PROPUNERI DE OPTIMIZARE)

Pe parcursul anului 2010, atât conducerea clubului cât şi antrenorii secţiilor, au colaborat
permanent cu majoritatea unităţile şcolare din municipiu, atât cu conducerea şcolilor cât şi cu profesorii
de educaţie fizică şi în special cu cele două unităţi şcolare de specialitate: Clubul Sportiv Şcolar Oneşti
şi Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci” Oneşti, dar şi şcolile generale „George Călinescu” (nr. 8),
„Ghiţă Mocanu” (nr. 5) şi nr. 1 din Oneşti, Şcoala nr. 3 din Tg. Ocna, şcolile din Oituz, Bârsăneşti,
Brăteşti, nr. 7 din Comăneşti, etc.
La solicitarea şcolilor şi grădiniţelor din municipiu, conducerea clubului, a răspuns afirmativ
şi a aprobat accesul gratuit la sala de jocuri, sala de fitness şi de altfel, la întreaga bazpă sportivă, cu
ocazia unor concursuri şcolare organizate în oraş
De comun acord au fost organizate pe parcursul anului, asistenţe la orele de educaţie fizică
din şcoală şi la orele de antrenament ale clubului, astfel mărind aria de selecţie a elevilor cu calităţi
deosebite.

F) COLABORAREA CU DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT

Am avut şi avem şi în prezent o foarte bună colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport
pe toate planurile, având în vedere că drumurile noastre converg şi anume: performanţa sportivă.
În acest sens, putem menţiona sprijinul acordat de Direcţia Judeţeană pentru Sport a
Judeţului Bacău atât din punct de vedere material, cât şi tehnic. Astfel, am fost sprijiniţi în privinţa
asigurării unor medicamente şi susţinătoare de efort pentru o parte din sportivii noştri, au fost acordate
diplome, cupe şi dulciuri pentru sportivi la diferite competiţii locale, iar din punct de vedere tehnic,
asistenţa la unele competiţii organizate la nivel local şi naţional.
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G) COLABORAREA CU ORGANELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, INSTITUŢII
PUBLICE ŞI AGENŢI ECONOMICI
În permanenţă ne-am preocupat să avem o strânsă legătură de colaborare reciproc
avantajoasă cu toate organele administraţiei locale şi judeţene, cât şi cu agenţii economici.
Ca şi în anii anteriori, şi în anul 2010, Primăria Municipiului Oneşti s-a implicat în buna
organizare şi desfăşurare a Grand – Prix-ului de aruncări lungi, oferind şi de această premii.
În ceea ce priveşte relaţia cu agenţii economici din municipiul nostru, aceştia au răspuns
încercărilor noastre de a ridica imaginea sportului oneştean şi renaşte mândria locuitorilor acestui
municipiu de a avea sportivi valoroşi care îi reprezintă, şi ne-au susţinut, pe cât posibil, în actualele
condiţii economice, în organizarea diverselor acţiuni propuse de unitatea noastră.

Clubul Sportiv Municipal Oneşti
Str. Perchiului nr. 3, Oneşti, jud. Bacău
Tel./fax: 0234314288, email: csmonesti@yahoo.com
CUI: 4353137, Cont nr. RO67 TREZ 0625 009X XX00 0096 Trezoreria Onesti

