DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT
ŞI TINERET CLUJ

Raport de activitate al Direcției Județene pentru Sport și Tineret
Cluj pe anul 2016

1. Raport de activitate al Direcției Județene pentru Sport și Tineret
Cluj - Compartimentul SPORT
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj este organizata in baza H.G.
776/2010 si functioneaza ca serviciu public deconcentrat al Ministerului
Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica si asigura implementarea la nivel
judetean a strategiei si politicilor Guvernului in domeniile sportului si tineretului.
Atributiile specifice:
• am asigurat punerea in aplicare la nivelul judetului a strategiei si programelor
MTS in domeniul sportului;
• am urmarit aplicarea si respectarea actelor normative din domeniile
sportului;
• am colaborat cu celelalte institutii deconcentrate, cu organe de specialitate ale
administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte
institutii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat;
• am asigurat sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte de
pentru sport de catre institutii publice locale;
• am colaboreat pt. a dezvolta parteneriate cu persoane fizice si juridice, in
vederea indeplinirii obiectivelor in domeniile sportului;
• am oferit informatii si am acordat consiliere in domeniile sportului;
• am organizeat, am participat, am monitorizat si evaluat actiunile in domeniile
sportului;
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• am finantat unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza
administrativ-teritoriala.
Am indeplinit atributiile prevazute la art. 20 alin. (1) din Legea educatiei
fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
alte atributii stabilite prin regulamentele aprobate de M.T.S., regulamente
interioare si prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.
Obiective:
Promovarea sportului de performanţă prin:
• realizarea de competiţii;
• susţinerea activităţii de performanţă: cantonament, semicantonament,
echipament sportiv şi
medicamente de efort, cheltuieli cu alimentaţia de efort;
• sprijinirea, implicarea asociaţiilor judeţene pe ramură în derularea
competiţiilor sportive;
• colaborarea cu federaţiile de specialitate pt. organizarea competitiilor, altele
decât etapele locale şi judeţene;
COMPETITII ORGANIZATE SI DESFASURATE ANUL 2016
Programul Promovarea Sportului de Performanta
D.J.S.T. Cluj, în baza programelor si proiectelor elaborate de structurile
sportive a sprijinit financiar pregatirea sportivilor de performanta, a acordat
sprijinul tehnic specific marii performante în colaborare cu unitatile specializate, a
asigurat derularea programelor nationale precum si a programelor departamentale.
Ref. la programul “Promovarea sportului de performanta” gradul de realizare fiind
de 97 %.
Mentionam urmatoarele realizari:
Competitii realizate – total 264
- 22 competitii internationale cu un numar de 1752 participanti.
- 124 actiuni din calendarul judetean propriu cu un nr. de 19.392 participanti
- 81 actuni organizate in colaborare cu alte entitati sportive de pe raza jud.
Cluj, cu un numar total
de 11.110 sportivi participanti.
- 71 competitii finantate la care au participat un numar de 12.207 sportivi,
43 competitii organizate in judet, altele decat cele prevazute in calendarul
judetean initial
B-dul. Eroilor, nr.40, cod 400129, Cluj-Napoca,
Tel. 0264-591205; Fax 0264-592712
djstcluj@yahoo.com, djst.cluj@mts.ro,
www.djstcluj.ro

- valoarea totala a cheltuielilor efectuate pentru organizarea si desfasurarea
actiunilor proprii este
188.854 lei.
Programul – Sportul pentru toti : 36 competitii la care au participat un nr. de
12.874 sportivi.
Alte activitati:
- 21 actiuni de selectie cu un nr. de 2.578 participanti din care 272 selectionati
- achizitii echipament sportive – 53.497 lei
- achizitii material sportive – 120.564 lei
La Cap.III. “Alte activitati”
La finele anului 2016 – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj, a
organizat premierea celor mai buni sportivi ai judetului Cluj, unde au fost premiati
sportivii cu rezultate deosebite pe plan mondial si european acordandu-se premii
în valoare totala de 10.000 lei, pentru un numar de 10 sportivi.
Programul ”Sportul pentru toţi”, promovarea sportului pentru sănătate,
educaţie şi recreere ca parte integrantă a modului de viaţă.
Sportul pentru Toti reprezinta activitatea liber consimtita de practicare a
exercitiului fizic si a sportului în scopul pastrarii sanatatii, îmbunatatirii conditiei
fizice, ocuparii în mod placut si util a timpului liber. Practicarea Sportului pentru
toti, este un drept fundamental al tuturor cetatenilor, fara nici un fel de
discriminare.
Scopul organizarii competitiilor propuse:
• Stimularea practicarii exercitiilor fizice si sportului pentru toti, extinderea si
diversificarea ofertei de servicii sportive catre populatie, specifice sportului
pentru toti;
• Crearea conditiilor materiale si organizatorice corespunzatoare de practicare a
sportului pentru toti, amenajarea si dezvoltarea unor centre polisportive;
• Atragerea elevilor, studentilor (si nu numai) la practicarea exercitiilor fizice si
a sportului într-un cadru organizat.
• Derularea programului naţional ”Mişcare pentru sănătate” conform Hotărârii
nr. 283/2003;
• Realizarea de competiţii;
• Colaborarea cu Federaţia Romana ”Sportul pentru toţi”.
Prin Programul National Miscare pentru Sanatate:
- s-au desfasurat un nr. de 9 competitii (3 crosuri, 3 competitii de natatie si 3 de
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fotbal).
S-au acordat facilitati structurilor sportive din subordinea MTS si altor
structuri sportive din jud. Cluj, sub forma de gratuitati la bazele sportive.
- C.S. Municipal Cluj - Sala de Scrima, Sala de Radioamatorism, Sala de Judo,
Sala de Tenis de masa, Sala de Gimnastica,
- C.S. Universitatea Cluj - Sala de Forta, Sala de Scrima, Sala de Box, Sala de
Judo, Centrul de recuperare.
- C.S.S. Viitorul Cluj - Sala de Gimnastica,
- C.S. U-BT. Cluj - un spatiu pentru desfasurarea activitatii,
- Asociatia Judeteana de Baschet Cluj - un spatiu pentru desfasurarea activitatii
de birou.
D.J.S.T. Cluj, a initiat programe de modernizare a bazelor sportive din
administrarea proprie, de asemenea a avut o foarte buna colaborare cu toate
cluburile din judet si cu institutiile cu atributii în sport.
Enumeram cateva dintre cluburile sportive din municipal Cluj-Napoca,
respectiv judetul Cluj, cu care avem o foarte buna colaborare: C.S.M. Cluj –
Napoca, C.S. Universitatea Cluj – Napoca, L.P.S. Cluj- Napoca, C.F.F. Olimpia
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, C.S. Vointa Cluj – Napoca, A.C.S. U-BT
Cluj – Napoca, C.S. Politehnica Cluj- Napoca, C.S.S. Viitorul Cluj – Napoca, C.S.
Lamont (club pentru personane cu dizabilitati), Asociația Club Sportiv D.S.A.
Cluj-Napoca (club pentru personane cu dizabilitati), C.S. Delta Cluj Napoca,
A.H.C. Potaissa Turda.
Situaţia constituirii asociaţiilor judeţene pe ramură de sport, a asociaţiilor
sportive fără personalitate juridică, a cluburilor sportive de drept public şi privat.
Pana la data de 31.dec.2016. in judetul Cluj sunt constituite un numar de:
- 303 de Asociatii Sportive fara personalitate juridica, din care 12 in anul 2016
- 22 Asociatii Judetene pe Ramuri de Sport
- 288 Structuri sportive cu personalitate juridica.
Situatia sportului scolar din judet si propuneri de optimizare a acestuia
In ceea ce priveste situatia sportului scolar din judetul Cluj, D.J.S.T. Cluj a
colaborat cu Inspectoratul Scolar Judetean privind sustinerea calendarului sportiv
scolar.
Pentru actiunile desfasurate în colaborare cu I.S.J. Cluj, am pus la dispozitie
atat bazele sportive cat si asistenta tehnica de specialitate. Astfel, pe parcursul
anului 2016 s-au desfasurat actiuni precum ”Cupa Micii Vanatori de Munte ” si
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”Serbarile Zapezii” la Schi fond, ”Cupa Liceelor” la fotbal si ”Olimpiada Liceelor
Maghiare” la baschet, volei, si handbal, fazele finale desfasurandu-se în Sala
Sporturilor “Horea Demian”.
Pentru optimizarea sportului scolar propunem o colaborare cat mai buna cu
Inspectoratul Scolar Judetean respective, realizarea mai multor intalniri cu
profesori de sport si continuitatea programelor începute, cat si pentru initierea
altor manifestari sportive care sa acapareze un numar cat mai mare de elevi.

2. Raport de activitate al Direcției Județene pentru Sport și Tineret
Cluj - Compartimentul TINERET
EVALUAREA ACTIVITĂŢII DJST CLUJ ÎN CADRUL PROGRAMULUI
SUSŢINERE A ACŢIUNILOR DE TINERET - P2 PENTRU ANUL 2016
Organizator

Suma Suma
alocată decontată
de la
/Obs
MTS

Denumire proiect

Scop proiect

Zilele Studenților

Implicarea tinerilor în activităţi
cultruale, sportive şi de
divertisment cu ocazia
Săptamanii Naţionale a
Tineretului

Centrul de Resurse
pentru ONG

Îmbunătăţirea accesului la
1 iunie - 16
resurse al organizaţiilor de tineret
decembrie
şi a tinerilor
DJST CLUJ 2016/Cluj-Napoca 15975

16155,60

Histrioniada
Liceenilor

Apropierea elevilor de lumea
1 august - 30
teatrală astfel ca aceştia să prindă
septembrie 2016/
dragoste de teatru
DJST CLUJ Cluj-Napoca

5000

5000,00

Fit Day Sensation

15 septembrie – 15
Atragerea tinerilor la mişcare şi
decembrie 2016/
jocuri de mişcare
DJST CLUJ Cluj-Napoca
1700

1699,15

Dezvoltarea capacităţilor
personale în rândul tinerilor
clujeni pentru implicare în
Voluntari, împreună! comunitate prin voluntariat
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Perioada/ loc de
desfăşurare

DE

01 mai -15 mai 2016
DJST CLUJ /Cluj-Napoca
3780

1 -30 octombrie
DJST CLUJ 2016/Cluj-Napoca 2025

3780,00

2025,00

Clubul de lectură
NEPOTU' LUI
THOREAU

Creşterea interesului publicului
1 octombrie - 16
tânăr pentru creaţiile tinerilor
decembrie
autori
DJST CLUJ 2016/Cluj-Napoca 2500

2077,00

Pomul de Craciun

Reducerea factorilor de risc care
conduc la marginalizare şi
excludere socială pentru tinerii
defavorizaţi din zona Munților
01.-16.12. 2016/
Apuseni ( Muntele Rece )
DJST CLUJ județul Cluj

3000

2934,09

Tinere talente

3 octombrie -30
Descoperirea talentelor artistice
noiembrie 2016/
ale elevilor
DJST CLUJ Cluj-Napoca

1700

1700,00

Caravana Dialogului Dezvoltarea procesului de dialog Forumul
1.08.2016 –
Structurat cu TINErii structurat cu tinerii în
Tinerilor din 15.09.2016/Clujîn judeţul CLUJ
comunităţile locale din România. România
Napoca

7275,0

7275,00

Sprijinirea procesului de
integrare socio-profesională a
tinerilor cu dizabilităţi, asigurând
dobândirea unui grad cât mai
Atelier de Incluziune mare de autonomie si implicit
– ACTIV prin
creșterea șanselor de participare Asociația
diz/ABILITATE
activă la viaţa comunităţii.
Handicope

01.08.2016 10.11.2016/ClujNapoca

6936,0

6563,00

Creşterea ofertei de timp liber
pentru tineretul din Cluj Napoca
Zilele sportului
si Transilvania, promovând
studenţesc ediţia a III- totodată si sportul si beneficiile Asociaţia
a
acestora in rândul tinerilor.
Tectum

28.07.201613.11.2016/ClujNapoca

6900,0

6893,56

6850,0

6850,00

6850,0

6850,00

Why Not Us
Volunteer Camp

Instruirea tinerilor voluntari în
domeniul evenimentelor
culturale, sociale, educaționale,
astfel încât să devină
profesioniști și în viitor să
beneficieze de aceste cunoștințe Asociația
01.08.2016în momentul angajării
Why Not Us 01.10.2016

Informarea tinerilor despre acele
Tinerii în prim plan- posibilităţi pe care le au la
Întâlniri tematice pe dispoziţie, în cazul în care vor să Asociaţia
politici de tineret
se implice în activități.
KIFOR
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10.08.2016 –
13.11.2016/ClujNapoca

Promovarea sportului în rândul
tinerilor din cadrul liceelor
Clujene și în general din
Transilvania. Scopul secundar
Olimpiada Sportivă a este oferirea cadrului unde
Liceelor Maghiare
campionii județelor pe diferitele
din Transilvania –
ramuri sportive să arate
ediția II
măiestrirea față de alte licee.

Asociația
pentru Tineret 01.08.2016și Sport 01.11.2016/ClujErdely
Napoca

6800,0

6800,00

Ajutarea departamentelor, de a
trece mai uşor peste obstacolele
Conferința leaderilor întâmpinate de-a lungul anilor şi
organizaților
de a acumula mai multă
studențești
exprienţă.

Uniunea
Studențească 01.09.2016Maghiară din 13.11.2016/ClujCluj
Napoca, Gilău

6700,0

0,00*

Stimularea participării tinerilor la
viața cultural-artistică a
comunității, prin punerea în
valoare a capacităţilor novatoare Asociaţia
28.07.2016 –
Arta și cultură urbană ale acestora şi facilitarea
Transylvania. 01.09.2016/ClujCooltUrban
accesului la actul cultural-artistic. Youth.Culture Napoca

5209,0

5209,00

*Proiectul nu s-a derulat din motive ce țin în exclusivitate de ONG-ul contractant

Mihai Viteazul
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230

130

2.500

2.860

4.300

2

2

2

Total Proiecte

Nr. total
benefic
iari

consiliere şi
consultanţă

Nr.
total
partici
panţi

informare şi
documentare

1 Cluj

CT

Nr. Proiecte

Educatie
nonformala

DJST

consiliere

Nr.
Crt

informare

Nr participanţi

educaţie nonfor
mală

EVALUARE ACTIVITATE CENTRU DE TINERET – P1 PENTRU ANUL
2016

6

3. Raport de activitate al Direcției Județene pentru Sport și Tineret
Cluj - Compartimentul RESURSE UMANE si CONTABILITATE
Statul de functii aprobat pentru Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj
prevedea un numar de 50 de posturi din care :
- 15 functionari publici in cadrul Aparatului propriu care cuprindea 13 functii de
executie si 2 functii de conducere si 35 de posturi personal contractual in cadrul
Unitatii de Administrare a Bazelor Sportive. La finele anului 2016 erau ocupate un
numar de 42 de posturi iar 8 posturi erau vacante.
La inceputul anului 2016 am evaluat impreuna cu ceilalti membrii din
conducerea DJST Cluj activitatea salariatilor si performantele lor profesionale, iar
aprecierile facute au avut in vedere fisa si caracteristicile postului, informarea din
partea sefilor ierarhici discutii individuale si criteriile de evaluare a performantelor
profesionale individuale ale fiecarui salariat si anume: gradul de indeplinire a
standardelor de performanta si a atributiilor din fisa postului, asumarea
responsabilitatii in sarcinile pe care le indeplinesc, receptivitatea si adecvarea la
complexitatea muncii, promtitudinea rezolvarii sarcinilor de servici, initiativa si
creativitatea de care au dat dovada fiecare salariat la locul de munca.
Pe ansamblu calificativele finale ale evaluarilor au fost FB SI B si am constatat
ca s-au realizat obiectivele propuse pentru anul 2015 in proportie de peste 90%,
angajatii demonstrand responsabilitate, capacitatea de a rezolva problemele care
intervin in procesul muncii adaptabilitate in orice situatie, loialitate fata de institutie ,
lucruri benefice pentru buna desfasurare a tuturor activitatilor din toate bazele
sportive ale DJST Cluj.
Cu toate eforturile depuse pentru mentinerea in cadrul institutiei a salariatilor
fluctuatia de personal se gaseste inca la nivel ridicat, motivele fiind nivelul scazut al
salarizarii, neadaptare la programul de lucru ceea ce a dus la diminuarea drastica a
numarului de personal prin demisii si pensionari. Lipsa de personal cu care ne
confruntam, duce la suprasolicitarea personalului ramas, care trebuie sa preia si
sarcinile personalului care a parasit institutia, pentru a asigura in continuare bunul
mers al activitatilor care au loc in cadrul bazelor sportive (antrenamente, competitii,
alte servicii acordate sportivilor), pentru ca sportivilor sa le fie acordate cele mai
bune conditii de pregatire, in cadrul bazelor sportive.
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La finalul anului 2016 am avut un buget pe cap. 65.50 aprobat in suma de
8.350.224 lei din care:
- subventii 3.133.736 lei
-venituri proprii 5.216.488 lei,
iar pe cap.67.10 - venituri proprii M.T.S. un buget in suma de 120.992 lei .
Pe cap.65.50 Subventia primita in anul 2016 a fost in suma de 2.615.376 lei din
care:
-cheltuieli de personal : 1.023.644 lei
-cheltuieli bunuri si servicii: 932.812 lei
-cheltuieli activitati sportive: 188.854 lei
-cheltuieli burse sociale: 34.595 lei
-cheltuieli activitati de tineret: 92.730 lei
-cheltuieli reparatii capitale: 342.741 lei .
Veniturile proprii realizate in anul 2016 au fost in suma de 1.371.845 lei.
Executia pe cap.65.50 la 31.12.2017 a fost in suma de 3.958.734 lei din care:
-cheltuieli de personal : 1.023.797 lei
-cheltuieli bunuri si servicii: 2.276.016 lei
-cheltuieli activ. sportive, tineret si burse sociale: 316.180 lei
-cheltuieli reparatii capitale:
342.741 lei - hidroizolatie Sala Sporturilor H.D. -109.500 lei
- inlocuire pardodseala Sala de Gimnastica S.I. -85.806 lei
-reparatie si zugravit Sala Sporturilor - 42.480 lei
-anvelopare Complex Stadion - 104.955 lei
Pe cap.67.10 am primit suma de 120.564 lei din care:
- obiecte de inventar: 17.028 lei
- active fixe: 103.536 lei (inele,trambulina, barna, bari paralele, masa sarituri
gimnastica)
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4. Raport

de activitate al Direcției Județene pentru Sport și Tineret
Cluj - Compartimentul JURIDIC
Situatie contracte 2016
A. CONTRACTE INCHIRIERI SPATII:
1. S.C. Transilvania Casa de Schimb Valutar S.R.L.
2. S.C. Dokyrom S.R.L.
3. S.C. Medalina Import Export S.R.L. – 11 contracte
4. S.C. MTA Image S.R.L.
5. S.C. KARUNA TRAINING S.R.L.
6. S.C. TOURS CLAUS S.R.L.
B. CONTRACTE DE PUBLICITATE:
1. S.C. Reset Media S.R.L. – 2 contracte
2. NTT DATA ROMANIA S.A.
3. ADVENTURE PUBLISHING S.R.L. – 2 contracte
C. CONTRACTE EVENIMENTE:
1. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
2. S.C. Dettra Organization S.R.L.
3. ASOCIATIA CREDINTE ADEVARATE A MARTORILOR LUI IEHOVA
4. CONFERINTA TRANSILVANIA DE NORD A BISERICII ADVENTISTE DE
ZIUA A SAPTEA
5. C.S. DIAMOND DANCE
6. ASOC. TRANSYLVANIA CULTURAL COMMUNITY
7. S.C. PROIMAGE S.R.L.
8. A.C.S. CAB SPORT
9. FUNDATIA J.M. KEYNES
10. S.C. MARIO DANCE ATELIER S.R.L.
D. CONTRACTE DE PRESTARI SERVICII:
1. S.C. Triosoft Serv S.R.L.
2. S.C. Raminfo S.R.L.
3. COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.
4. S.C. CLEANDER S.R.L.
E. CONTRACTE DE FURNIZARE:
B-dul. Eroilor, nr.40, cod 400129, Cluj-Napoca,
Tel. 0264-591205; Fax 0264-592712
djstcluj@yahoo.com, djst.cluj@mts.ro,
www.djstcluj.ro

1. S.C. RCS & RDS S.A.
2. ORANGE ROMANIA S.A.
F. CONTRACTE DE COMODAT:
1. A.C.S. U-BT Cluj-Napoca
2. ACS POTAISSA TURDA
3. COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA
G. CONTRACTE DE INCHIRIERE CU ORA STRUCTURI SPORTIVE:
1. C.S. Diamond Dance Cluj
2. A.C.S. Viitorul Cluj Junior
3. C.S. Universitatea Cluj
4. C.S. UMF Cluj-Napoca
5. C.F.F. Clujana Cluj-Napoca
6. A.C.S. Adria-Gym Cluj-Napoca
7. A.C.S. U-BT Cluj-Napoca
8. C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca
9. A.S. Napoca Dolphins
10. Asociatia Juniorii CFR Cluj
11. ASOCIATIA TECTUM
12. Ovidiu Alin Rus
13. S.C. LIVIU ASIG S.R.L.
14. A.C.S. LAMONT
15. A.J. PATINAJ CLUJ
16. A.C.S. DOMENIUL ARCASILOR
17. A.S. CORPORATE GAMES BUCURESTI
18. C.S. United 2008 Cluj-Napoca
19. SINDICATUL LIBER APA CANAL CLUJ
20. C.S. Dynamic Cluj-Napoca
21. A.S. Aserom Brazil
22. Federatia Romana de Tenis
23. A.J. JUDO CLUJ – 2 contracte
24. A.C.S. Badminton Club Cluj
25. C.S. Politehnica Cluj-Napoca - 2 contracte
26. ASOCIATIA PENTRU TINERET SI SPORT ERDELY – 2 contracte
27. A.S. LEGENDELE STRAZII
28. C.S. DELTA CLUJ-NAPOCA
29. ANDREI BERARIU
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30. A.J. BOX CLUJ
I. CONTRACTE DE COLABORARE/PARTENERIAT:
1. INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ
2. ASOCIATIA IMPREUNA PENTRU ROMANIA MODERNA
Situatie litigii 2016
1. In calitate de parati
- Berinde Olimpiu Andrei si Berinde Ancuta Ioana
2. In calitate de reclamanti
- Asociatia U Handbal Feminin
- C.S. BOX CLUB ARENA
- S.C. ANCADA SPORT S.R.L.
- Adventure Publishing S.R.L.
- Cabinet de avocat Lazareanu Marcel
- S.C. Bevidam Impex S.R.L.
- A.C.S. SUTEMI

5. Raport de activitate al Direcției Județene pentru Sport și Tineret
Cluj - Compartimentul ACHIZIȚII PUBLICE-PATRIMONIUADMINISTRATIV
A fost urmarita si respectata legislatia in vigoare si alocarile bugetare pe anul 2016,
privind activitatea de achizitii publice.
Contracte de lucrari:
1.SC ORTEGA INSTALCONS SRL- Refacere instalatie retea apa rece Hotel
Stadion
B-dul. Eroilor, nr.40, cod 400129, Cluj-Napoca,
Tel. 0264-591205; Fax 0264-592712
djstcluj@yahoo.com, djst.cluj@mts.ro,
www.djstcluj.ro

2.SC BETENIA CONSTRUCT ROLF SRL - Hidroizolatie acoperis Sala Sporturilor
Horia Demian
3.SC DELTA MOBIL SRL - Zugravit Sediul DJST CLuj (casa scarii + 3 birouri)
4.SC MEGAMIX COMIMPEX SRL - Inlocuire cos de fum (Sala de Gimnastica
Sonia Iovan)
5.SC DELTA MOBIL SRL - Inlocuit instalatia electrica (sediu aadministrativ si Sala
de Gimnastica Sonia Iovan)
6.SC DELTA MOBIL SRL - Repartii curte interioara Sediul DJST Cluj
7.SC ORTEGA INSTALCONS SRL- Hidroizolatie Sala de Gimnastica Sonia Iovan
8.SC ORTEGA INSTALCONS SRL- Reparatii instalatia Termica si apa calda Hotel
Stadion
9. SC ORTEGA INSTALCONS SRL - Inlocuit pardoseala Sala de Gimnastica Sonia
Iovan
10.SC MEXHOUSE COSTRUCT SRL - Zugravit Sala Sporturilor Horia Demian
11.SC MEXHOUSE CONSTRUCT SRL - Anvelopare Complex Stadion
Contracte furnizare
1.SC CHAPION SRL - Echipamente Sportive
2.SC MIDAS DEVELOPMENT SRL - Materiale sportive
3. PFA VLAD NEAMT - Lapte de vaca
4.RDS - Telefonie, cablu, internet - SEAP
5.NRG GRUP SRL - Bariera de fum
6. SC DIODOR - Materiale electrice
7. PC AMBULANTE - Cablari interioare internet
Numar total de achizitii: 457
417 proceduri au fost derulate prin SEAP, urmarindu-se atingerea pragului de 60% a
achizitiilor prin SEAP.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ovidiu CHIFOR
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