


Elaborarea programelor speciale pentru sprijinirea 
financiara a pregatirii sportivilor de inalta performanta;

Crearea unui parteneriat solid cu autoritatile publice locale 
pentru finantarea activitatii sportive si pentru dezvoltarea 
bazelor sportive locale;  

Extinderea formelor si mijloacelor de comunicare pentru 
mediatizarea evenimentelor sportive prin realizarea paginii 
de web a DJS Cluj, si eficientizarea procesului de alocare in 
spatiilor detinute DJS pentru publicitate. 2
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• Efectuarea lucrarilor de 
reparatii si de renovare a 

   4 vestiare si a 2 grupuri 
sanitare,  incluzand si 
amenajarea unor spatii 
special destinate pers.cu 
dizabilitati. (mai 2007)

• Realizarea lucrarilor de 
renovare a vestiarului 
destinat arbitrilor, a Salii 
antidopping si a Salii de 
conferinte. (sept.2007)

• Lucrari de modernizarea  
sistemului de iluminat al 
Salii (dec. 2007)
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( inainte / dupa renovare).



Sala de judo - imbunatatiri 
aduse bazei materiale de 
pregatire sportiva prin dotarea cu 
aparate si materiale pentru 
dezvoltarea calitatilor motrice, 
prin achizitionarea unor aparate 
de forta , precum si 
confectionarea unui podium 
pentru competitii. (nov.2007)
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dotarea cu o noua centrala termica performanta si 
modernizarea instalatiei de incalzire cu 2 termosuflante si 

    cu calorifere la Sala de scrima (finalizat ian. 2007)
dotare cu aparatura sportiva de nivel international la sala de 
gimnastica: sol si paralele pentru fete si baieti (aug. 2007 )
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     Inlocuirea suprafetei de antrenament si concurs.
     (dec.2007) 8
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 Elaborarea programelor speciale 
pentru sprijinirea financiara a 
pregatirii sportivilor de inalta 
performanta:
       Finantarea pregatirii sportivilor de 
performanta din judetul Cluj, potentiali 
participanti la Jocurile Olimpice Beijing 
2008.
       Participarea structurilor sportive la 
competitiile nationale si internationale:
   -  Campionatul Mondial de Karate 
       pentru copii, cadeti si juniori.
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Turneul Campionilor la Polo   
   (feb. 2007 )

Turneul International de   
Tenis de masa pentru pers. 
cu dizabilitati – (mai 2007) 
*organizat pentru prima 
  data in Romania.

Trofeul Carpati  de handbal 
feminin (nov 2007)



Echipa de fotbal CFR-1907Ecomax Cluj-Napoca
Echipa de baschet masculin U-Mobitelco Cluj-Napoca
Echipa de handbal feminin U-Jolidon Cluj-Napoca
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Realizarea paginii de web a DJS Cluj. 
    Necesitatea acestei pagini web pentru DSJ Cluj este data de 

nevoia continua de a avea o cat mai buna comunicare cu 
presa si implicit, cu iubitorii de sport din judet. Transparenta, 
expunerea catre media si interactiunea fac dintr-un site un 
vector de comunicare esential in desfasurarea activitatii DSJ 
Cluj. Nu este de neglijat nici aspectul imaginii, existenta unei 
pagini de internet sporind prestigiul institutiei. 

    (dec 2007 )
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Se realizeaza un Top 10 al celor mai buni sportivi 
clujenidesemnati de catre Directia pentru Sport a judetului 
Cluj si un Top al Premiilor de excelenta.

  este un eveniment de 
referinta al judetului Cluj.  
In fiecare an, in luna 
decembrie se face bilantul 
activitatii sportive din Cluj-
Napoca. 
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Directia pentru Sport a Judetului Cluj doreste sa sublinieze 
aportul financiar substantial al Agentiei Nationale pentru 
Sport , Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca , si 
Consiliului Judetean Cluj  acordat miscarii sportive clujene 
pe tot parcursul anului 2007,  contributie esentiala in 
realizarea performantelor sportive .

    Sumele alocate Directiei pentru Sport a judetului Cluj 
    pentru finantarea proiectelor 2007 sunt:

Agentia pentru Sport :       1 182 358 lei
Consiliul judetean Cluj:        470 000 lei
Consiliul Local Cluj:             301 000 lei
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   Trebuie sa incerci necontenit sa urci foarte sus, daca vrei sa poti sa 
vezi foarte departe.

                                                                                 Constantin  Brancusi




