


 
                                                                

                                              
                                              
                   
                                DSJ Cluj - cresterea eficientei sale ca structura a 
           administratiei publice locale de specialitate , împuternicita sa
        coordoneze activitatea din domeniul educatiei fizice si sportului. 

   cresterea potentialului de reprezentare olimpica, 
mondiala si europeana prin consolidarea perfor-
mantelor la ramurile de sport în care sportivii clujeni s-
au afirmat în ultima perioada, ridicarea nivelului valoric 
de reprezentare la alte ramuri de sport si probe 
sportive cu potential înca nevalorificat.

   continuarea actiunii de intretinere, modernizare si 
dezvoltare a  bazei materiale pentru activitatea 
sportiva, modernizarea si dotarea cu aparatura sportiva 
de nivel international a bazelor sportive administrate de 
DSJ Cluj.

   colaborarea eficienta cu autoritatile publice locale in 
scopul  aducerii bazelor sportive din judet la standarde 
internationale, în vederea organizarii la Cluj–Napoca a 
unor competitii sportive de mare anvergura.



 Romanian Tenis Open
   RITTO 2009 



 Balcaniada de 
baschet feminin 
U18

 Diamand dance 
2009



           Locatia Suma(lei) Tema lucrarilor

Sala sporturilor 
      Horia Demian

    88 950
    v. MTS

Inlocuirea tamplariei vechi cu 
t.AL, cu geamuri termopan.

Sala de gimnastica
          Sonia Iovan

    44 000
v.p. DSJ Cluj

Inlocuirea tamplariei vechi cu 
t.AL, cu geamuri termopan.

Sala sporturilor-ax
        Horia Demian

     95 200
  v.p.DSJ Cluj

Proiect Sala de antrenament 
anexa Sala sporturilor. 

Hotel sportiv 
               Stadion

   265 000
    v. MTS

Refacerea instalatiei sanitare si 
reconditionarea bailor.

DSJ CLUJ      75 000
   v.p.MTS

Aparatura sportiva ptr. salile 
pe care le avem in dotare.



 Inlocuirea tamplariei metalice, existente cu tamplarie 
din aluminiu si geamuri termopan la Sala Sporturilor .



 S-a realizat Proiectul 
tehnic si s-a obtinut 
autorizatia de constructie.

    (95 200 lei ,v.p. DSJ Cluj)

 Imbunatatirea sistemului de 
iluminat Sala de judo



 Inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie cu 
geamuri termopan.

 Dotarea salii de gimnastica cu : trambulina sarituri, 
cal cu manere, ciuperca. 

 Dotarea salii de scrima cu: plansa metalica.



 Refacerea instalatiei sanitare si reconditionarea 
grupurilor sanitare.

 Igienizare holul hotelui, bar si restaurant .
 Instalarea sistem supraveghere.
  



 cei mai buni sportivi ai anului 
2009  au fost premiati intr-ul 
cadru festiv organizat de DSJ Cluj 
in parteneriat cu Primaria si 
Consiliul Local Cluj si Consiliul 
Judetean Cluj.
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