
R A P O R T
privind activitatea Directiei Judetene Pentru 

Sport si Tineret Cluj în anul 2010

1.
a) Analiza realizarii obiectivelor si indicatorilor din programul “Promovarea Sportului de 

Performanta” - P 1.

Obiectivele principale ale Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Cluj ca si cele ale 
strategiei generale de dezvoltare a activitatii sportive de performanta au fost mentinerea judetului 
Cluj între primele judete ale tarii si stimularea sportului de înalta performanta, cu prioritate la 
ramurile si probele olimpice.

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  si  medical 
specific marii performante în colaborare cu unitatile specializate, a sprijinit integrarea sociala si 
profesionala a sportivilor clujeni pe întreaga perioada a carierei sportive.  

Ref. la programul “Promovarea sportului de performanta” gradul de realizare fiind de 
92 %:

Din totalul de 138 competitii prevazute în calendarul sportiv judetean s-au realizat 126, 
din care au fost finantate un numar de 70 competitii, valoarea totala a acestora fiind de 99.585 
lei, costul mediu pe competitii fiind de 1.423 lei.

Pentru sustinerea activitatii de performanta s-a cheltuit suma de 13.350 lei prin acordarea 
alimentatiei de efort pentru un numar de 52 sportivi legitimati.

REZULTATE OBTINUTE  LA COMPETITIILE NATIONALE – 2010

RAMURA DE SPORT CATEGORIA 
DE VARSTA

REZULTATUL

Atletism Sen.Tineret
Copii

Camp. National – 46 loc I, 50. Loc II, 42 loc III

Baschet Sen.
Jun.

Camp. National – 1 loc II
Camp. National – 4 loc I
Camp. National – 2 loc II

Box Sen.
Tin. + Jun.

Jun. 

Camp. National – 1 loc III
Cupa Romaniei – 2 loc II, 1 loc III
Camp. National – 1 loc II, 2 loc III

Cupa Romaniei - 1 loc II
Ciclism si Triatlon Sen. Camp. National – 1 loc I, 2 loc III

Culturism Sen.
Jun.

Camp. National – 3 loc I, 2 loc II, 2 loc II
Camp. National – 1 loc II

Dans Sportiv Jun. Camp. National – 1 loc I
Fotbal Sen. Camp. National – 1 loc I

Cupa Romaniei – 1 loc I
Fotbal Tenis Sen. Camp. National – 1 loc II

Cupa Romaniei  - 1 loc II
Haltere Tineret

Jun..
Camp. National – 4 loc I, 4 loc II, 1 loc III

Camp.National -16 loc I, 10 loc II, 10 loc III

Handbal Sen.
Jun.

Camp. National – 1 loc II
Camp. National – 3 loc I
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Judo Sen.
Tineret

Jun.
Sen.

Camp. National – 11 loc I, 5 loc II, 4 loc III
Camp. National – 3 loc II, 4loc III

Camp. National – 1 loc II
Cupa Romaniei – 3 loc III

Karate Traditional Sen.
Tineret

Jun.

Camp. National – 2 loc I, 3 loc II, 6 loc III
Camp. National – 1 loc II, 2 loc III

Camp. National – 1 loc I, 1 loc II
Karate WKC Sen.

Tineret
Jun.

Camp. National – 13 loc I, 7 loc II, 5 loc III
Camp. National – 1 loc II, 2 loc III

Camp. National – 3 loc I, 1 loc II, 4 loc III
Kick Box –

Arte martiale de contact
Sen. Camp. National – 1 loc II, 2 loc III

Kyokushin Traditional Jun. Camp. National – 1 loc I
Lupte Libere Sen.

Jun.
Camp. National – 1 loc II, 1 loc III

Camp. National – 2 loc I, 5 loc II, 5 loc III
Motociclism Sen.

Jun.
Camp. National – 1 loc III
Camp. National – 1 loc I

Natatie si Pentatlon Modern Sen.
Jun.

Camp. National – 2 loc II, 2 loc III
Camp. National – 4 loc I, 8 loc II, 4 loc III

Orientare Sportiva Sen.
Tineret

Jun.
Sen.
Jun.

Camp. National – 7 loc I, 4 loc II, 3 loc III
Camp. National – 8 loc I, 9 loc II, 2 loc III
Camp. National – 3 loc I, 3 loc II, 1 loc III

Cupa Romaniei – 2 loc III
Cupa Romaniei – 1 loc I

Patinaj Viteza Jun.
Copii

Camp. National  – 3 loc III
Camp. National – 5 loc I, 2 loc II, 7 loc III

Sah Jun.
Copii

Camp. National  – 1 loc I, 2 loc II, 2 loc III
Camp. National  – 2 loc I, 1 loc II

Scrable Sen. Camp. National  – 1 loc I
Taekwon-do ITF Sen.

Jun.
Camp. National – 3 loc I, 3 loc II, 2 loc III Camp. National – 5 loc 

I, 5 loc II, 10 loc III
Taekwon-do WTF Sen.

Jun.
Camp. National – 2 loc I, 1 loc II

Camp. National – 3 loc I, 10 loc III
Tenis Jun. Camp. National – 1 loc III

Tenis de masa Sen.
Jun.

Camp. National – 1 loc I
Camp. National – 5 loc I, 2 loc II, 1 loc III

Volei Cadeti Camp. National – 1 loc I

Total de medalii la competitiile nationale pe anul 2010:
Aur – 178,  Argint  –  154, Bronz -  155.

REZULTATE LA COMPETITIILE  INTERNATIONALE – 2010

RAMURA DE SPORT CATEGORIA 
DE VARSTA

REZULTATUL

Aeromodelism Sen. Cupa Mondiala  - Locul III
Atletism Tin.

Jun.
Tin.

Jocuri Olimpice – Tin. – 1 loc II ,  1 loc III
Camp. Mondial  – 1 loc III
Camp. European – 1 loc II

- 1 loc III
Automobilism Sen. Cupa Europei de Est – Locul I
Fotbal Tenis Sen. Camp. Mondial – 3 locuri I

Haltere Sen. Camp. European – 1 loc I
- 1 Loc II
- 1 Loc IV

Handbal Tin.
Sen.

Camp. Mondial Universitar – 1 Loc II
Camp. European – 1 Loc III

Cupa Mondiala – 1 Loc I
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Judo Jun.
Sen.
Jun.

Jocuri Olimpice – Jun. – 1 Loc III
Camp. European – 1 Loc I
Camp. European – 1 Loc II
Camp. European – 1 Loc III
Cupa Europeana – Locul II

Karate Traditional Tin. 
Sen.
Tin.

Camp. Mondial – 2 Locul II
Camp. Mondial – 1 Loc II
Camp. European – 1 Loc I

Karate WKC Sen. Camp. European – 28 Locuri I
Camp. European – 8 Locuri II
Camp. European – 6 Locuri III

Kyokushin Traditional Sen. Camp. Mondial – 1 Loc I
Camp. European – 1 Loc II

Camp. European – 3 Locuri III
Lupte Libere Sen. Camp. Europen – 1 Loc III

Popice Jun. Camp. Mondial – 1 Loc III
Sah Sen. Camp. European de sah rapid – 1 Loc II

Taekwon-do ITF Sen.

Jun. 

Camp. European – 1 Loc I
Camp. European – 4 Locuri II
Camp. European – 2 Locuri III

Camp. European – 1 Loc III
Cupa Europei – 1 Loc III

Tenis de masa Tin. Camp. European – 1 Loc IV

Total de medalii la competitiile internationale pe anul 2010:
Aur – 38, Argint  – 23, Bronz  - 22.

La capitolul contributii la loturi:   antrenori:   
- Lotul Olimpic de Judo – Bercean Florin - sen. Fem.
- Lotul Olimpic de Judo - Jeanina Inclezan si Simona Richter – jun. Fem. 

      - Lotul Olimpic de Lupte – Suteu Aurel – sen. 
- Lot national de baschet jun. – 4 antrenori 
- Kineto-terapeut – Baciu Victor – lot olimpic handbal feminin
Sportivi se  lectionati în loturile nationale:  
Atletism - 11, Taekwon-do ITF – 10, Kiokushin traditional – 6, Karate WKC – 19, Karate 

Traditional – 4, Scrabble – 6, Fotbal tenis – 2, Tenis de masa – 2, Handbal masc. sen - 4, jun. – 5, 
Handbal fem. sen + tin. – 5, jun. – 4, Haltere – 4, Lupte libere -3, Judo – 13, Inot – 2, Polo – 4, 
Orientare sportiva – 2, patinaj  - 2, Rugby – 4, Sah – 4, Baschet masc. – sen. 3, jun. masc. 32, 
fem. Tin. – 2. 
     

Rezultate  obtinute  de  sportivii  clujeni  la  alte  competitii  internationale:

Grand Prix – 4 medalii de bronz, 
Cupe Mondiale – 5 medalii de aur, 2 medalii de argint, 2 medalii de bronz, 
Campionat Balcanic – 1 medalie de aur
Cupa Europei – 6 medalii de aur, 3 medalii de argint, 3 medalii de bronz,
Cupa internationala a Danemarcei – 2 medalii de aur
Cupa internationala a Germaniei – 1 medalie de argint, 5 medalii de bronz

Tot  la  acest  capitol  al  performantei  sportive  evidentiem  faptul  ca  în  judetul  Cluj  îsi 
desfasoara  activitatea  Centrul  National  Olimpic  de  judo feminin.  Acest  centru  este 
subventionat de catre COSR si Federatia Romana de Judo, implicarea D.J.S.T. s-a materializat si 
în anul încheiat prin contributii la modernizarea si buna functionare a bazei materiale în care 
sportivele îsi desfasoara activitatea. Lotul Olimpic al Romaniei de Judo feminin îsi desfasoara 
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activitatea  în  bazele  sportive administrate  de D.J.S.T.  Cluj.  Tot  în  judetul  Cluj,  respectiv  în 
municipiul  Dej  functioneaza  pe  langa  Liceul  Alexandru  Papiu  Ilarian  si  Centrul  National 
Olimpic de Excelenta - volei masculin..

In anul 2010 Directia Judeteana pentru Sport si Tineret  Cluj a organizat în parteneriat  cu 
federatiile  de specialitate  cateva  competitii  internationale  cum ar  fi:  „RITTO” tenis  de masa 
pentru pers. cu dizabilitati – ed.a IV-a, Concursul International de Dans Sportiv “Cupa Napoca”, 
Raliul Clujului, Jocul de baschet masculin Romania – Suedia, contand pentru calificarea echipei 
Romaniei la Campionatul European, Turneul International de fotbal – tenis, Cupa Campionilor 
Europeni  –  Karate  WKC,  precum si  competitii  interne:  Finalele  Campionatele  Nationale  de 
Karate traditional copii, Judo-seniori si Handbal jun. III., cursuri de perfectionare arbitrii si stagii 
de pregatire. 

In teritoriu se practica un numar de 45 ramuri de sport din totalul de 64 ramuri recunoscute 
oficial  în tara.
Procesul de selectie, initiere si promovare este asigurat de :
- 216 antrenori 
- 99 instructori sportivi,
- 256 arbitrii;
- 89 maestrii ai sportului;
- 29 maestrii emeriti ai sportului;
- 31 antrenori emeriti

In anul 2010, la nivelul judetului Cluj erau inregistrate un numar de:
- 231 structuri sportive afiliate la federatiile sportive de specialitate
- 178 participante in sistemul competitional national
- 1507 sportivi legitimati – seniori
- 2503 sportivi legitimati – tineret, juniori, cadeti;
- 1957 sportivi legitimati – copii
- Total sportivi legitimati 5967 

Referitor la implicarea asociatiilor judetene pe ramuri de sport în derularea competitiilor:

Asociatiile  judetene  au  avut  o  implicare  majora  în  organizarea  si  desfasurarea 
competitiilor prevazute în calendarele Federatiilor Romane de specialitate, în calendarele proprii 
si  în  calendarul  judetean  al  D.J.S.T.  Cluj,  la  fel  si  comisiile  si  colegiile  de  arbitrii  care 
functioneaza în cadrul acestor asociatiilor. 

Totodata s-a avut în vedere:
-  perfectionarea de catre asociatiile judetene sportive a sistemelor de selectie, pregatire 

si a celor competitionale pentru fiecare ramura de sport;
- Valorificarea aptitudinilor tinerilor într-un sistem organizat de selectie,  pregatire si 

competitie, avand ca scop îmbunatatirea rezultatelor sportive;
- Adoptarea unor masuri speciale pentru selectarea celor mai valorosi jucatori pe plan 

judetean si promovarea lor în echipe din primul esalon;
- Promovarea celor mai valorosi copii si juniori în structuri sportive capabile sa asigure 

un nivel superior de pregatire si educatie sportiva, unitati de învatatmant de profil 
sportiv, cluburi sportive scolare, sectii de juniori ale cluburilor sportive si centre de 
pregatire ale juniorilor;

- Extinderea  sistemului  de  cooperare  între  structurile  sportive  de  juniori  si  cele  de 
seniori.

4



b) Analiza realizarii obiectivelor si indicatorilor din programul “ Sportul pentru Toti”;

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. 

- Directia  Judeteana  pentru  Sport  si  Tineret  Cluj,  a  asigurat  derularea  programelor 
nationale precum si a programelor departamentale avand ca obiective:

• 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 la nivelul localitatilor;
• Sporirea preocuparilor pentru producerea unor materiale, aparate si instalatii, precum 
si a echipamentului specific sportului pentru toti;
• Sprijinirea Asociatiei Judetene Sportul pentru Toti, a Sportului Scolar si Universitar 
în îndeplinirea atributiilor privind atragerea elevilor si studentilor la practicarea exercitiilor fizice 
si a sportului, dezvoltarea activitatii competitionale scolare si universitare, promovarea valentelor 
educative ale sportului, precum si selectionarea tinerilor pentru sportul de performanta.

In cadrul acestei ramuri sportive, Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti în colaborare 
cu  Directia  Judeteana  pentru  Sport  si  Tineret  Cluj  au  întocmit  un  calendar  competitional  – 
Programul “Sportul pentru Toti”. 

Pe parcursul anului 2010,  din totalul de 44 actiuni propuse, s-au desfasurat 43, cu un cost 
total de 39.750 lei,  costul mediu fiind de 924 lei / actiune. La aceste actiuni au participat un 
numar  de  8160  persoane,  la  toate  categoriile  de  varsta,  cu  un  impact  pozitiv  asupra 
participantilor.

c) Analiza realizarii obiectivelor si indicatorilor din programul “Intretinere, functionare si 
dezvoltare a bazei materiale din judetul Cluj”. 

In cursul anului 2010, ne-am preocupat pentru intretinerea, modernizarea si dezvoltarea 
bazei  materiale  proprii  si  dotarea  cu  aparatura  sportiva  de  nivel  international  a  bazelor  de 
pregatire. 
S-au avut în vedere:
Intretinere curenta

- stabilirea necesarului de materiale de intretinere curenta (curatenie si igenizare)
- stabilirea  necesarului  de  materiale  utilizate  pentru  functionarea  bazelor  sportive 

(birotica si materiale specifice activitatii sportive/vopsea, marcaje, plase, porti, etc)
- stabilirea necesarului de personal pentru intretinerea si functionarea bazelor.
- Stabilirea consumului preliminar de utilitati

Stabilirea   programului de utilizare a bazelor sportive  
- contracte de utilizatori (beneficiari)
- grafic de functionare pe beneficiari

   Analiza cheltuielilor de intretinere si functionare
- cheltuieli de intretinere
- cheltuieli de personal
- cheltuieli de functionare (utilitati)
- subventia aprobata, cheltuieli cu reparatii, dotari investitii noi si veniturile realizate se 

gasesc în executia bugetara, pct. 2
- în judetul Cluj exista un total de 34 de baze sportive omologate.
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d) Stadiul realizarii  protocoalelor sau conventiilor de parteneriat încheiate cu primariile, 
Inspectoratul Scolar Judetean si alte institutii.

 In  anul  precedent,  Directia  pentru  Sport  a  Judetului  Cluj  a  colaborat  cu  autoritatile 
administratiei publice locale pentru organizarea si desfasurarea activitatii sportive din municipiu 
si judet.  

In acest sens a existat o foarte buna colaborare cu Consiliul Local Cluj-Napoca, în scopul 
implementarii  cu eficienta a strategiei  de dezvoltare a sportului local si judetean prin prisma 
programului  “Promovarea  Sportului  de  Performanta”.  S-a  colaborat  cu  Inspectoratul  Scolar 
Judetean, cu unitatile de învatamant scolar si unitatile de învatamant superior pentru dezvoltarea 
sportului  scolar  si  universitar,  pentru  formarea  si  perfectionarea  specialistilor,  folosirea 
judicioasa a bazei materiale si acordarea unor facilitati privind utilizarea bazelor sportive proprii, 
în conformitate cu Ordinul comun al MECT, ANST si COSR.

Trebuie sa spunem cateva cuvinte si despre “Cluj Arena” - este stadionul aflat în faza de 
construcţie la Cluj, pe locul fostului Stadion Ion Moina. Edificarea Cluj Arena este finanţată din 
fonduri ale Consiliului Judeţean Cluj, construcţia fiind proprietatea acestuia. Printre beneficiari 
va  fi  FC”U”  Cluj,  dar  si  toate  sectiile  sportive  care  si-au  desfasurat  activitatea  în  incinta 
vechiului stadion si nu numai. Noul stadion, compus din două tribune şi două peluze, va avea o 
capacitate de 32.000 de locuri,  toate acoperite.  Noua arenă va fi construită la cele mai înalte 
standarde, urmând sa fie cotată ca un stadion din categoria UEFA Elite. Inaugurarea stadionului 
este  prevazuta  în  luna  septembrie  2011 cu  jocul  de  fotbal  dintre  echipele  FC”U” –  INTER 
MILANO.

e) Organizarea si desfasurarea calendarului sportiv judetean pe anul 2010;

In 2010, Directia judeteana pentru Sport si Tineret Cluj în colaborare cu cluburile sportive si 
asociatiile judetene pe ramuri de sport existente au organizat si sprijinit desfasurarea în bune 
conditii  a  competitiilor  prevazute  în  calendarul  sportiv  judetean,  astfel,  din  totalul  de  138 
competitii  propuse a se realiza în anul 2010 s-au realizat 126 de competitii,  iar la cap. <Alte 
activitati> au fost finantate actiuni precum acordarea de alimentatie de efort pentru 52 de sportivi 
si editarea de catre cabinetul metodic a revistei “Palestrica Mileniului III, Sport si Civilizatie”.

f) Situatia sportului scolar din judet si propuneri de optimizare a acestuia;

In ceea ce priveste situatia sportului scolar din judetul Cluj, Directia Judeteana pentru 
Sport si Tineret Cluj a colaborat cu Inspectoratul Scolar Judetean privind sustinerea calendarului 
sportiv scolar.

Pentru actiunile desfasurate în colaborare cu I.S.J. Cluj, D.J.S.T. Cluj a pus la dispozitie 
atat bazele sportive cat si asistenta tehnica de specialitate. Astfel, pe parcursul anului 2010 s-au 
desfasurat actiuni precum Cupa Liceelor la Baschet, Handbal, Fotbal, Tenis de masa si Atletism; 
Olimpiada Sportului Scolar - fazele finale desfasurandu-se în Sala Sporturilor “Horea Demian”; 
Campania “Mesajul Meu Antidrog” – sport, organizata de catre Centrul Judetean de Prevenire si 
Consiliere Antidrog în colaborare cu Primaria Municipiului Cluj, Inspectoratul Scolar Judetean, 
organizandu-se competitii la ramurile de sport atletism, baschet handbal, fotbal, fotbal – tenis, 
natatie, tenis de masa si sah. Precizam ca aceste actiuni au fost sustinute atat la nivel municipiu 
cat si la nivel de judet. 

Pentru optimizarea sportului scolar, pentru continuitatea programelor începute cat si pentru 
initierea  altor  manifestari  sportive  care  sa  acapareze  un  numar  cat  mai  mare  de  elevi  ne 
propunem o colaborare cat mai buna cu Inspectoratul Scolar Judetean Cluj.

g)  Situatia constituirii si activitatea asociatiilor judetene pe ramura de sport, precum si  a 
asociatiilor  sportive fara personalitate juridica:
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La nivelul Judetului Cluj functioneaza un numar de 22 asociatii judetene pe ramuri de sport, 
a caror activitate s-a concretizat în organizarea de competitii, unele împreuna cu federatiile de 
specialitate si in colaborare cu D.J.S.T. Cluj, cu participarea a peste 5.000 de sportivi. 

Totodata amintim faptul ca în judetul Cluj la finele anului 2010 erau constituite un numar de 
235 asociatii sportive fara personalitate juridica ce acopera majoritatea ramurilor sportive.

h) Situatia si modul de functionare a sistemului de medicina sportiva si asistenta medicala 
in judetul Cluj

Policlinica pentru Sportivi a asigurat în anul 2010 asistenta medicala la toate competitiile 
la care a fost solicitata si s-a avut în vedere îmbunatatirea calitativa a controlului medical si a 
asistentei medico-sportive pentru realizarea procesului de selectie si pregatire a sportivilor la 
cluburi,  a asigurat asistenta medicala la bazele sportive si la competitii,  precum si pentru 
efectuarea în conditii optime a refacerii, recuperarii sportivilor si asigurarii unei alimentatii 
rationale. Respectarea fara nici o exceptie a concluziilor si prescriptiilor medicale, existenta 
avizului  medical  fiind  absolut  obligatoriu  pentru  acceptarea  participarii  sportivilor  la 
antrenamente si competitii precum si desfasurarea unei activitati sustinute pentru excluderea 
utilizarii mijloacelor si metodelor care prejudiciaza sanatatea sportivilor si etica sportiva.   

Astfel în anul 2010 la Policlinica pentru Sportivi s-au efectuat 10.847 consultatii de tip 
ambulator, 18.250 tratamente de tip ambulator, 6.973 EKG si 3.009 teste de efort. 

i) Aprecierea si evaluarea activitatii personalului salariat cu atributii în domeniu:

In cadrul Directiei Judetene pentru Sport Cluj, în anul precedent a existat un efectiv de 62 
de salariati,  dintre care 3 functionari  publici  in cadrul Serviciului Public Descentralizat  si 59 
angajati cu contract individual de munca, in cadrul Unitatii de Administrare a Bazelor Sportive, 
care cuprinde Sala Sporturilor “Horea Demian”, Sala de Gimnastica si Scrima  “Sonia Iovan” si 
Hotel Stadion.

La începutul anului 2010 am evaluat împreuna cu ceilalti membrii din conducerea DSJ 
Cluj  activitatea salariatilor  si performantele  lor profesionale,  iar  aprecierile  facute  au avut în 
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 îndeplinire  a  standardelor  de  performanta,  asumarea  responsabilitatii,  adecvarea  la 
complexitatea muncii si initiava si creativitatea de care au dat dovada fiecare angajat la locul de 
munca.

Pe ansamblu calificativele finale ale evaluarilor au fost de F.B” si “B”si am constatat ca 
s-au  realizat  obiectivele  propuse  pentru  anul  2010,  în  proportie  de  peste  90%,  angajatii 
demonstrand responsabilitate, capacitate de a rezolva problemele, lucrul în echipa, adaptabilitate 
în orice situatie, loialitate fata de institutie, motive pentru care trebuie sa le multumim pentru 
colaborare si pentru efortul  depus zi de zi,  pentru buna desfasurare a tuturor activitatilor din 
domeniul sportului.

Incepand  cu  luna  septembrie  2010,  conform  OG  15/2010,  s-au  înfiintat  Directiile 
Judetene pentru Sport si Tineret, ca urmare a comasarii prin fuziune a Directiilor pentru Tineret 
Judetene  cu  Directiile  pentru  Sport  Judetene.  Prin  aceasta  fuziune  s-a  modificat  si  structura 
organizatorica, respectiv si organigrama, aceasta cuprinzand  18 posturi de functionar publici de 
executie si 2 functionari publici de conducere, împartiti pe urmatoarele compartimente:

- Financiar buget – plati,
- Contabilitate salarii – resurse umane,
- Juridic,
- Achizitii publice – investitii – patrimoniu – administrative
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- Sport 
- Tineret 

           In cadrul Unitatii de Administrare a Bazelor Sportive, care cuprinde Sala Sporturilor “H. 
Demian”,  Sala de Gimnastica si Scrima “S. Iovan” si Complexul Hotelier  Sportiv “Stadion”, 
Complexul de cazare pentru Tinert Cluj Napoca si Centrul de Agrement “Leghia” sunt angajati 
în vederea întretinerii acestor baze un numar de 50 muncitori.

De aceea, pentru anul 2011 ne vom intensifica eforturile de a gasi mijloacele optime, în 
concordanta cu legislatia în vigoare, în a motiva personalul si asigurarea condiitiilor ca angajatii 
sa  poata  beneficia  de programe de  perfectionare,  autoperfectionare  si  pregatire  în  domeniile 
specifice fiecarui  angajat,  sa se poata  documenta permament  cu noutatile  legislative  si  /  sau 
profesionale.

ORGANIZAREA  COMPARTIMENTULUI  SPORT CU ATRIBUŢII si RESPONSABILITATI
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Aurora Dragos
Consilier 

Szekernyes Petru
Consilier

Colceriu Marius
Expert

Prunar Mirela
Reprezentant DJST
în relatia cu mass-media

RAMURI
DE

SPORT

1. Baschet
2. Judo
3.  Sportul pentru  toti
4.   Lupte 
5.   Dans sportiv
6.  Badminton
7.  Sportul  pentru  pers. 

    cu  dizabilitati
 8.  Automobilism 
 9.  Motociclism 
10. Popice-Bowling
11.Volei 
 12. Alpinism–Escalada

1. Aeronautică
2. Atletism 
3. Culturism
4. Haltere
5. Gimnastica
6. Modelism
7. Orientare sportivă
8. Schi-biatlon
9. Scrima
10. Sah 

  11. Tir arc, 
  12. Patinaj
  13. Ecvestra (calarie) 
  14. Rugby 
  15. Oina

1. Arte martiale 
2.  Box 
3.  Ciclism-triatlon
4.  Karate tradiţional
5.  Karate WKC
6.  KickBox 
7.  KyoKushin
8.  Ju-jitsu
9. Go
10. Table
11. Scrabble 
12.Taekwon-do  ITF
13. Taekwon-do WTF
14. Tenis de masa 
15. Tenis 
16.   Majorete
17.  Nataţie-pentatlon
18. Polo pe apă 
19.Fotbal
20. Fotbal – tenis 

1. Handbal

ASOCIAŢII
JUDEŢENE
PE RAMURI
DE SPORT

-  A.J. Baschet
 - A.J. Judo;
-  A.J. Sportul pentru toţi;
-  A.J.  Lupte         
- A.J. Volei;

- A.J. Atletism
- A.J. Haltere
-A.J.Orientare sportivă
- A.J.Patinaj
 - A.J. Sah
- A.J. Rugby

- A.J. Box
- A..J. Ciclism-Triatlon
 - A.J. Karate WKC
- A.J. Taekwon-do  ITF 
 - A.J. Taekwon-do WTF
- A.J. Tenis de Masa
- A.J. Tenis
-  A.J.  Nataţie  si  Pentatlon 
Modern  
 -  A.J. Polo pe apă
-  A.J. Fotbal

-   A.J. Handbal
 

COMISII DE 
SPECIALITATE 

ŞI 
ADMINISTRA-

TIVE

ACTIVITATI 
SPECIFICE

  
*Sportivi clujeni potentiali 
calificati la J.O. 2012  
*Contracte de închiriere si 
publicitate;
* Miscare   pentru  Sanatate
* Comisia Judeteana  FAIR-
PLAY
* Sportul Universitar 
* Comisia Judeteana de 
Combatere si Prevenire a 
Violentei in Sport 

*Comisia  de  disciplina 
*Comisia paritara      Staţia 
control  antidoping 
*Formare,  perfecţionare 
specialişti          *Asociatia 
Judeteana  pentru 
promovarea  Turism-ului. 
*Comisia  D.S.P.  (sanatate 
publica)            * 
Inspectoratul   Şcolar 
Judetean  Cluj

*  Evidenţa  statistică, 
centralizare  rezultate, 
*  Eliberare  C.I.S.-uri 
*  Comisia  de   disciplina 
*  Comisia   paritara 
*  Comisia  de  prevenire, 
evaluare si consiliere antidrog
* Raportari  CIS lunare, 
trimestriale si  anuale
* Raportari  ANST:
lunare, trimestriale 
semestriale, anuale
* Comisia mixtă  judeţeană

*  Relatia  cu  MASS-
MEDIA; 
*  Programe,  proiecte, 
contracte   finantare 
Consiliul  Local  si 
Judetean; 
*Intocmirea calendarului 
judetean  propriu; 
*  Raportari   ANST: 
lunare si semestriale;
* Intocmirea 
programului 
competitional 
saptamanal
* Intocmirea raportului 
de presa saptamanal 
A.N.S.T.
* Programe, proiecte, 
contracte finantare 
ANST;

CLUBURI
ORAŞE

COMUNE

- Academia Olimpica Romana 
- filiala Cluj; 
- Centrul  Olimpic de Judo; 
- C.S. Lamont
- L.P.S. Cluj – Napoca;

- C.S. Vointa Cluj;
- L.P.S. Turda; 
- Municipiul  Turda 
- Municipal Câmpia Turzii
- C.S. Municipal Cluj;

- Palatul Copiilor Cluj;
- Palatul  Copiilor Huedin;
- C.S. Politehnica Cluj;
- Municipiul  Huedin

-  Centrul  National  de 
Excelenta - volei   Dej;
- Municipiul  Dej;
 Municipiul  Gherla 
- Mun. Cluj – Napoca
- C.S.S. Viitorul;
- C.S. „U” Cluj;

COMPARTI-
MENTUL 

SPORT

Comisia  de evaluare a proiectelor si programelor privind finantarea nerambursabila, din fonduri publice a cluburilor sportive 
de drept privat si ale asociatiilor  judetene.
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In anul 2010, Cabinetul Metodico-Stiintific a functionat pe langa D.J.S.T. Cluj în colaborare 
cu Uniunea Universitatilor Clujene, Inspectoratul Scolar Judetean Cluj si Cercul Pedagogic al 
profesorilor de Educatie Fizica si are urmatoarele realizari: 

1. Susţinerea revistei Palestrica mileniului III, 4 numere. A beneficiat de sprijin financiar parţial 
din  partea  bugetului  aprobat  pentru  Cabinetul  metodico-ştiinţific  din  cadrul  DJS,  pentru 
numărul 1/2010;

2. Efectuarea unui număr de 70 abonamente pentru susţinerea financiară parţială a revistei;
3. Obţinerea  unei  subvenţii  din  partea  ANCS  din  cadrul  MECTS  pentru  activităţi  de 

administrare panou, perfecţionare website şi hosting rev Palestrica Mileniului III; 
4. „Săptămâna  Olimpică”  la  Şcoala  Liviu  Rebreanu  din  Cluj-Napoca  17-21  mai  2010  în 

colaborare  cu  ISJ  Cluj  şi  UMF  „Iuliu  Haţieganu”  eveniment  relatat  în  paginile  revistei 
2/2010;

5. Sesiunea de comunicări ştiinţifice Gheorghe Moceanu, în colaborare cu ISJ – iunie 2010 – 
Dej;

6. Conferinţa „Sport pentru sănătate”- 21 octombrie 2010 în colaborare cu ISJ şi UMF „Iuliu 
Haţieganu” (Prof. univ. dr. Nicolae Miu), eveniment relatat în paginile revistei 4/2010; 

7. În decursul anului 2010 au fost înfiinţate cu sprijinul Cabinetului din cadrul D.J.S.T. (Vidu 
Octavian), un număr de 50 Asociaţii  sportive şcolare,  fără personalitate juridică în cadrul 
Şcolilor din Judeţului Cluj.

j) Masuri si modalitati de îndrumare si consiliere în teritoriu;

Masurile si modalitatile de îndrumare si consiliere în teritoriu s-au concretizat prin actiuni 
saptamanale,  în baza unor grafice individuale de lucru, avand ca scop evaluarea potentialului 
sportiv  al  sectiilor,  analizarea  perspectivelor  sectiilor  pe  ramuri  de  sport,  inventarierea 
problemelor  cu  care  se  confrunta  sportivii  olimpici  din  cadrul  principalelor  cluburi  din 
municipiul Cluj – Napoca: Clubul Sportiv “Universitatea”, Clubul Sportiv “Municipal”, Clubul 
Sportiv “Vointa”, Clubul Sportiv “Politehnica”, CSS “Viitorul”, L.P.S. Cluj, cat si la cluburile 
sportive din  judet si evaluarea activitatii Asociatiilor Judetene pe ramuri de sport.

De  asemenea,  prin  inspectorii  de  specialitate  s-a  raspuns  permanent  solicitarilor  tuturor 
persoanelor interesate în ceea ce priveste conditiile de înfiintare a structurilor sportive, calendar 
sportiv judetean, cursuri de perfectionare sau directionarea copiilor spre structurile sportive în 
vederea practicarii sportului. 

k) Relatia  si  sprijinul  acordat  de  Directia  Judeteana  pentru  Sport  si  Tineret  Cluj, 
Clubului Sportiv Municipal Cluj, asociatiilor judetene pe ramura de sport si celorlalte 
structuri sportive în conditiile legii

In anul 2010, ca si pana acum, am avut o colaborare foarte buna cu Clubul Sportiv Municipal, 
încercand sa rezolvam împreuna toate problemele clubului în asa fel încat pe primul plan sa fie 
activitatea sportiva de performanta în vederea realizarii obiectivelor clubului.

De asemenea CSM Cluj a beneficiat de finantare pentru activitatea sportiva, suportata din 
alocarile aprobate de catre Consiliul Local. Este de mentionat ca majoritatea sectiilor clubului îsi 
desfasoara activitatea în bazele sportive ale D.J.S.T. De asemenea la toate solicitarile clubului am 
acordat din bugetul propriu sume pentru pregatire, alimentatie de efort, participare la competitii 
pentru sportivii legitimati la CSM. De aceea este necesar ca aceasta colaborare sa se desfasoare 
si în continuare în aceeasi  parametrii,  pentru a putea realiza împreuna obiectivele stabilite în 
strategia de dezvoltare pentru perioada 2009 – 2012. 

l) Rolul  si  implicarea  D.J.S.T.  Cluj  în  sustinerea  si  organizarea  activitatii  sportive  în 
comunele si orasele mari;
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O  preocupare  permanenta  a  constituit-o  încercarea  noastra  de  a  revigora  activitatea 
sportiva si la nivelul comunelor. Astfel au fost alocate sume de catre Consiliul Judetean Cluj atat 
activitatii sportive de la nivelul comunelor cat si pentru amenajarea de baze sportive simple, în 
asa fel încat toti cetatenii, în special copii si tinerii din comunele respective sa aibe posibilitatea 
practicarii  exercitiilor  fizice. S-au facut  interventii  pentru  sustinerea  financiara  a  structurilor 
sportive din comunele si orasele judetului Cluj.

In anul 2010 s-au organizat cateva actiuni de selectie la lupte libere, actiuni ce s-au desfasurat 
in diferite centre unde au participat copii din 10 – 12 comune.

m)  Modalitati  de  colaborare  cu  organele  administratiei  publice  locale,  Inspectoratul 
Scolar Judetean, alte institutii implicate in sport:

Colaborarea pe care am avut-o si în anul 2010 cu organele administratiei publice locale a fost 
buna,  reusind  sa  obtinem finantari  de  la  Consiliul  Local,  fapt  ce  a  permis  organizarea  unor 
importante competitii internationale cum ar fi: „RITTO” tenis de masa pentru pers. cu dizabilitati 
– ed.a IV-a, Concursul International de Dans Sportiv “Cupa Napoca”, Raliul Clujului, Jocul de 
baschet masculin Romania – Suedia, contand pentru calificarea echipei Romaniei la Campionatul 
European,  participarea  echipei  de  baschet  masculin  ‘U’  Mobitelco  în  CEBL  si  Turneul 
international de fotbal - tenis.

Consideram ca implicarea organelor administratiei publice locale în sprijinirea activitatii 
sportive constituie  o recunoastere  a activitatii  desfasurate  de structurile  sportive ale  judetului 
Cluj precum si a rezultatelor meritorii obtinute de catre sportivii acestora.

Speram ca aceasta colaborare va fi rasplatita de catre sportivii nostri prin rezultate de 
valoare, care sa aduca o imagine pozitiva atat judetului nostru cat si sportului romanesc.

 

Pct. 2

EXECU  ŢIA BUGETARĂ PE ANUL 2010 ŞI A BUGETULUI DE VENITURI ŞI   
CHELTUIELI PE ANUL 2011

La Direcţia  Judeţeană  pentru Sport  şi  Tineret  Cluj,  pentru anul  2010,  am avut  un buget 
aprobat pe Capitolul 65.10 de 2.503.432 lei, din care:

- 1.240.305 lei la SUBVENŢII şi

- 1.263.127 lei la VENITURI PROPRII.
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La Capitolul   67.01  articolul  59.20  (Sume  destinate  finanţării  programelor  sportive)  am 
primit cu deschideri bugetare suma de 39.000 lei şi am efectuat plăţi la nivelul deschiderilor 
bugetare după cum urmează:

• P1 – Promovarea sportului de performanţă – 27.000 lei

• P2 – Sportul pentru toţi – 12.000 lei

La Capitolul 65.10 titlul “Cheltuieli de personal” am primit un buget de 575.244 lei şi am 
efectuat la 31 decembrie 2011 plăţi la nivelul bugetului aprobat.

La titlul  “Bunuri şi servicii” articolul 20 am avut aprobată suma de 1.545.372 lei şi am 
efectuat plăţi la nivelul bugetului.

La titlul  “Alte cheltuieli” articolul 59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific (Burse sociale - 
119.475 lei şi Activităţi sportive - 40.100 lei) cheltuiţi la nivelul bugetului aprobat.

La titlul “Active nefinanciare” articolul 71 am avut aprobat în buget suma de 48.040 lei şi 
am efectuat plăţi la nivelul bugetului aprobat reprezentând lucrări de investiţii la Complexul 
de Cazare Cluj.

Pentru anul 2011 avem aprobat un buget pe Capitolul 65.10 de 2.904.550 lei din care:

- la SUBVENŢII 1.632.491 lei

- la VENITURI PROPRII 1.272.059 lei

La Capitolul “Cheltuieli de personal” articolul 10 avem aprobată suma de 1.320.988 lei.

La Capitolul “Bunuri şi servicii” articolul 20 - suma de 1.165.432 lei.

La Capitolul “Alte cheltuieli” articolul 59.22 - suma de 170.000 lei.

Pentru primele două luni ale anului 2011 am efectuat plăţi la nivelul subvenţiei primite. 

  

  PROGRAM DE ACTIVITATE 
AL DIRECTIEI JUDETENE PENTRU SPORT SI TINERET CLUJ,

PE ANUL 2011

I.  ORGANIZAREA,  FUNCTIONAREA  SI  COORDONAREA  SISTEMULUI  JUDETEAN 
DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

1. Continuarea si finalizarea procesului de reforma structurala a sistemului, aplicarea practicilor 
moderne de organizare si conducere pe baze democratice, crearea unui mediu sportiv bazat pe 
regulile vietii asociative si realizarea unui management performant. 
2. Perfectionarea structurii Directiei Judetene pentru Sport si Tineret   Cluj în concordanta cu 
competentele  si  atributiile  stabilite  prin  Legea  Educatiei  Fizice  si  Sportului  nr.  69/2000  cu 
necesitatea  cresterii  eficientei  sale ca structura a administratiei  publice locale  de specialitate, 
împuternicita sa coordoneze activitatea din domeniul educatiei fizice si sportului. 
3. Realizarea unui sistem stabil si eficient de colaborare a D.J.S.T. Cluj cu: 
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a) Centrele Nationale Olimpice pentru îndeplinirea la un nivel superior a programelor de 
selectie, pregatire si participare a sportivilor clujeni la solicitarile loturilor olimpice; 
b) Institutiile  Administratiei  Publice  Locale,  Institute  de  cercetare,  de  învatamant 
superior, etc. pentru dezvoltarea si sustinerea sistemului judetean de educatiei fizica si sport. 
4. In  vederea  sustinerii  si  realizarii  procesului  de  finalizare  a  reformei  structurale,  pentru 
dezvoltarea  si  perfectionarea  educatiei  fizice  si  sportului  ca  activitati  de  interes  national, 
sprijinite de stat, se va actiona astfel:
a) sprijinirea actiunii de transformare, reorganizare si constituirii a structurilor sportive 
în conformitate cu prevederile legale pe baza dreptului de libera asociere în scopul organizarii si 
administrarii activitatii sportive prin:
• asociatiile  sportive  -  structuri  sportive  fara  personalitate  juridica,   constituite  ca 
societati civile particulare în cadrul institutilor publice sau private ;
• cluburile sportive – structuri sportive cu personalitate juridica de drept privat,  fara 
scop lucrativ;
• cluburile sportive – structuri sportive de drept privat, societati comerciale sportive pe 
actiuni;
• cluburile sportive – structuri sportive, persoane juridice de drept public;
• asociatiile judetene pe ramuri de sport – persoane juridice de drept privat fara scop 
lucrativ, avand ca scop organizarea activitatii într-o ramura de sport de nivel judetean, conform 
competentelor  si  puterii  delegate  ce  decurg  din  statutele  federatiilor  sportive  nationale 
corespondente.
b) Elaborarea  statutelor  si  regulamentelor  proprii  de  functionare  si  a  documentelor 
constitutive  potrivit   prevederilor  Legii  Educatiei  Fizice  si  Sportului,  nr.  69   /  2000,  de 
regulamentele de aplicare a acestora si a Ordonantei Guvernului  nr. 26 / 2000, privind asociatiile 
si fundatiile.
c) Organizarea  Registrului  Sportiv,  continuarea  procedurilor  de  recunoastere  si  de 
înregistrare a tuturor structurilor de nivel judetean, atribiurea certificatelor de identitate sportiva 
si a numerelor de identificare.
5. Asigurarea unui sistem informativ performant în scopul optimizarii procesului de culegere, 
prelucrare, transmitere si stocare a informatiilor din domeniul educatiei fizice si sportului.
6. Dezvoltarea actiunilor de voluntariat in activitatea de educatie fizica si sport, stabilirea relatiei 
dintre voluntar si beneficiarul voluntariatului pe baza de contracte, în baza Legii Voluntariatului 
nr. 195 / 2001.

II. EDUCATIA FIZICA

Abordarea obiectivului strategic se bazeaza pe realizarea unei stranse legaturi între autoritatile 
administratiei  publice,  organismele  neguvernamentale  cu  activitate  în  domeniu,  structurile 
sportive si toate institutiile interesate în scopul îndeplinirii obiectivelor si atributiilor ce le revin 
pe  linia  promovarii  educatiei  fizice   si  sportului  în  institutiile  de  învatamant,  în  structurile 
apararii nationale, a ordinii publice, sigurantei nationale, în sistemul de sanatate publica precum 
si în alte sectoare ale vietii sociale.
• Sprijinirea  actiunilor  Inspectoratului  Scolar  Judetean  în  vederea  promovarii  si 
modernizarii  educatiei  fizice  scolare  ca  disciplina  obligatorie  în  învatamantul  preuniversitar 
cuprinsa în planurile de învatamant, cu un numar de 3 ore în trunchiul comun.
• Realizarea la un nivel superior a obiectivelor educatiei fizice, privind asigurarea unei 
stari  optime  de  sanatate  si  a  conditiei  fizice  a  tineretului  scolar,  însusirea  cunostintelor  si 
deprinderilor  necesare  pentru  practicarea  independenta  a  exercitiilor  fizice,  precum si  pentru 
promovarea valentelor educative si stabilirea unor relatii asociative civilizate.
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• Reglementarea,  împreuna  cu  factorii  implicati,  a  modalitatilor  de  acces  la  bazele 
sportive pentru desfasurarea activitatilor sportive zilnice în învatamantul prescolar, precum si a 
lectiilor de educatie fizica în celelalte cicluri de învatamant.

III. SPORTUL PENTRU TOTI
1) Directia  Judeteana  pentru  Sport  si  Tineret  Cluj,  va  asigura  în  colaborare  cu 
administratia  locala  derularea programelor  nationale  precum si  a programelor  departamentale 
avand ca obiective:
• Stimularea  practicarii  exercitiilor  fizice  si  sportului  pentru  toti,  extinderea  si 
diversificarea ofertei de servicii sportive catre populatie, specifice sportului pentru toti; 
• Stimularea  si  promovarea  practicarii  exercitiilor  fizice  în  scop  de  întretinere, 
profilactic  sau  terapeutic.  Se  va  actiona  pentru  implicarea  medicilor  de  familie,  a  cadrelor 
medicale  din  institutiile  sanitare,  din  statiunile  turistice  balneoclimaterice  si  de  tratament. 
Autoritatile publice locale vor stimula initiativele private vizand sustinerea acestor activitati.
• Crearea  conditiilor  materiale  si  organizatorice  corespunzatoare  de  practicare  a 
sportului pentru toti, amenajarea si dezvoltarea unor centre polisportive la nivelul localitatilor;
• Sporirea preocuparilor pentru producerea unor materiale, aparate si instalatii, precum 
si a echipamentului specific sportului pentru toti;
• Sprijinirea Asociatiei Judetene Sportul pentru Toti, a Sportului Scolar si Universitar 
în îndeplinirea atributiilor privind atragerea elevilor si studentilor la practicarea exercitiilor fizice 
si a sportului, dezvoltarea activitatii competitionale scolare si universitare, promovarea valentelor 
educative ale sportului, precum si selectionarea tinerilor pentru sportul de performanta.
• Referitor la Programul National “Miscare pentru Sanatate”:
In anul 2003, s-a demarat pe plan national, din initiativa Primului Ministru, Programul 
National “Miscare pentru Sanatate”, la nivelul copiilor scolari.

Se va avea în vedere continuarea acestui program national pe plan local, organizarea si 
aplicarea programului va reveni Comisiei Judetene, la care vor participa conducatorii institutiilor 
cu implicatii: Prefectura Judetului Cluj, Consiliul Judetean Cluj, Inspectoratul Scolar Judetean, 
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj si Policlinica pentru Sportivi. 
1) Directia  Judeteana  pentru  Sport  si  Tineret  Cluj  va  colabora  cu  Cluburile   pentru 
Persoanele cu Dizabilitati si cu organizatiile si instutiile judetene specializate, pentru elaborarea 
programelor de activitate sportiv – recreative adecvate persoanelor cu diferite tipuri de handicap.

IV. SPORTUL DE PERFORMANTA

D.J.S.T. Cluj, în baza programelor elaborate de structurile sportive, va sprijini financiar 
pregatirea sportivilor de performanta si va acorda sprijinul stiintific si medical  specific  marii 
performante cu sprijinul unitatilor specializate, va sprijini integrarea sociala si profesionala pe 
întreaga perioada a carierei sportive.  

De asemenea Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj propune modificarea Art. 
31, alin. 2 la Legea 69/ 2000, „Legea Educatiei  Fizice si Sportului”, care prevede ca „cluburile 
sportive profesioniste sa se organizeze pentru una sau mai multe discipline sportive” motivand 
aceasta propunere încercarea noastra de impiedicare a faramitarii cluburilor mari, cu traditie din 
tara (ex. Dinamo, Steaua, „U” Cluj etc.) si armonizarea sistemului organizatoric cu al altor mari 
cluburi profesioniste din Europa, unde acestea detin mai multe sectii (ex. Bayern Munchen, Real 
Madrid, FC Barcelona), etc.

Ne propunem:
a)  Cresterea  potentialului  de reprezentare  olimpica,  mondiala  si  europeana  prin  consolidarea 
performantelor  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.
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b)  Sustinerea  pregatirii  speciale  a  sportivilor  cu reale  perspective  de calificare  si  participare 
corespunzatoare la J.O. Londra 2012
c) Sustinerea refacerii potentialului de reprezentare internationala la jocurile sportive cu traditie, 
prin  adaptarea  de  masuri  pentru  eficientizarea  cadrului  structural,  organizatoric  si  stiintific 
capabil sa genereze marea performanta.
d) Cresterea contributiei structurilor sportive la punerea în aplicare a prevederilor Legii Educatiei 
Fizice si Sportului nr. 69 / 2000, referitoare la sportul  de performanta,  factor esential  pentru 
dezvoltarea  sportiva  pe  plan  judetean,  care  îndeplineste  deasemenea  o importanta  functie  de 
reprezentare internationala pentru Judetul Cluj.
e) Amplificarea rolului si responsabilitatilor specifice, ca rezultat al descentralizarii si gradului 
de autonomie, se impune sa fie materializata în realizarea principalelor obiective ale sportului de 
performanta prin: 
• Valorificarea  aptitudinilor  tinerilor  într-un  sistem  organizat  de  selectie,  pregatire  si 
competitie, avand ca scop cresterea rezultatelor sportive si obtinerea victoriei;
• Perfectionarea de catre asociatiile judetene a sistemului de selectie, pregatire si competitie 
pentru fiecare  ramura de sport, precum si cresterea preocuparii si responsabilitatii structurilor 
sportive  pentru  asigurarea  cadrului  organizatoric  si  tehnic  necesar  afirmarii  sportivilor  de 
performanta.
• Sustinerea în conditiile legii, pentru elevii cu aptitudini sportive, a  unitatii de învatamant cu 
program sportiv,  care  sa  contribuie  la  sporirea  potentialului  ramurilor  de  sport  prin  largirea 
esalonului de perspectiva a sportului de performanta.
• Îmbunatatirea  si  actualizarea  orientarii  metodice  în  concordanta  cu  cerintele  activitatii 
sportului de performanta, precum si a regulamentelor de organizare si competitionale a fiecarei 
ramuri de sport pe plan judetean.
• Intensificarea actiunilor privind interesul manifestat de structurile sportive pentru integrarea 
sociala a sportivilor de performanta. 
f) Elaborarea unui plan comun de actiuni avand la baza programele de dezvoltare proprii 
ale  fiecarei  ramuri  de sport  în  functie  de programele  elaborate  de federatiile  de specialitate, 
stabilindu-se solutiile si responsabilitatile privind redresarea si afirmarea jocurilor sportive prin:
- Adoptarea unor masuri speciale pentru selectarea celor mai valorosi jucatori pe plan 
judetean si promovarea lor în echipe din primul esalon.
- Cresterea ariei  de practicare  a jocurilor sportive la nivelul  copiilor  si juniorilor în 
special, în unitatile de învatamant pentru volei, handbal, baschet.
- Organizarea campionatelor scolare interscoli, pe localitati si judet.
- Promovarea celor mai valorosi copii si juniori în structuri sportive capabile sa asigure 
un nivel superior de pregatire si educatie sportiva-unitati de învatatmant de profil sportiv, cluburi 
sportive scolare, sectii de juniori ale cluburilor sportive si centre de pregatire ale juniorilor.
- Extinderea  sistemului  de  cooperare  între  structurile  sportive  de  juniori  si  cele  de 
seniori.
g) Directia  Judeteana  pentru Sport  si  Tineret  Cluj,  în  baza  programelor  elaborate  de 
structurile  sportive,  va  sprijini  financiar  pregatirea  sportivilor  de  performanta  si  va  acorda 
sprijinul stiintific si medical,  specific marii performante cu sprijinul unitatilor specializate, va 
sprijini integrarea sociala si profesionala pe întreaga perioada a carierei sportive.

V.  FORMAREA SI PERFECTIONAREA SPECIALISTILOR IN EDUCATIE FIZICA SI 
SPORT

Inventarierea  si  evaluarea  actualului  potential  al  specialistilor  pe  sectoare  si 
specializari, estimarea necesarului pentru etapa de referinta cu protectie si pentru urmatorul ciclu 
olimpic;
• Se vor organiza cursuri pentru formarea  de instructori sportivi pe ramuri de sport:
- monitori “sportul pentru toti”;
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- calificarea muncitorilor ca amenajatori baze sportive;
- calificare si conversie profesionala a unor categorii de specialisti;
- arbitrii pe ramuri de sport.  
• Organizarea,  în  baza  unor  programe  concrete  a  cursurilor  destinate  perfectionarii 
profesionale  a  specialistilor  existenti  si  a  personalului  de  specialitate  din  cadrul  structurilor 
sportive din teritoriu.  

VI. MEDICINA SPORTIVA
1. Imbunatatirea calitativa a controlului medical si a asistentei medico-sportive asigurate de 
Policlinica pentru Sportivi în realizarea procesului de selectie si pregatire a sportivilor la cluburi, 
în asigurarea asistentei medicale la bazele sportive si în competitii, precum si pentru efectuarea 
în conditii optime a refacerii, recuperarii sportivilor si asigurarii unei alimentatii rationale.
2. Respectarea fara nici o execeptie a concluziilor si prescriptiilor medicale, existenta 
avizului  medical  fiind  absolut  oblibatoriu  pentru  acceptarea  participarii  sportivilor  la 
antrenamente si competitii.
3. Sprijinirea activitatii si efectuarea demersurilor pentru realizarea dotarii cu aparatura 
specifica  a  Policlinicii  pentru  Sportivi,  precum si  a  cabinetelor  medicale  din  incinta  bazelor 
sportive;
4. Desfasurarea  unei  activitati  sustinute  pentru  excluderea  utilizarii  mijloacelor  si 
metodelor care prejudiciaza sanatatea sportivilor si etica sportiva.    

VII. BAZA MATERIALA    A ACTIVITATII DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT  
1.  Elaborarea  unui  plan  judetean  pentru  construirea  si  modernizarea  bazelor  si  instalatiilor 
sportive  in  concordanta  cu Legea  69/2000 care prevede  ca  autoritatile  administratiei  publice 
locale au obligatia sa includa în planul de urbanism si amenajare rurala, suprafete de teren pentru 
construirea  de  baze  sportive  destinate  educatiei  fizice,  sportului  comunitar,  in  conditiile 
protectiei  mediului  precum  si  faptul  ca  aceste  autoritati  pot  contribui  la  întretinerea, 
modernizarea si dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportiva. 
1.1 Cresterea  contributiei  la  întretinerea,  modernizarea  si  dezvoltarea  bazei  materiale  pentru 

activitatea sportiva.
2. Continuarea actiunii de modernizare si dotare cu aparatura sportiva de nivel international a 
bazelor de pregatire de nivel national.
3. Reglementarea  conditiilor  din  cadrul  de  acces  în  bazele  si  instalatiile  sportive  pentru 
practicarea sportului si desfasurarea lectiilor de educatie fizica cu elevii si studentii precum si 
punerea la dispozitie gratuit sau cu plata a bazelor sportive si instalatiilor sportive comunitatilor 
locale, persoanelor fizice sau juridice interesate.
4. Supravegherea mentinerii destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al 
statului ori al unitatilor administrativ – teritoriale, precum si a celor ce au apartinut domeniului 
public si au intrat în circuitul privat dupa anul 1989.
5. Luarea tuturor masurilor pentru mentinerea destinatiei bazelor sportive si totodata mentinerea 
patrimoniului sportiv a judetului,  in conformitate cu Legea 69/2000, referitor la administrarea 
bazei materiale si a patrimoniului. 

VIII. VALORILE ETICE, IMAGINEA SPORTIVULUI SI PULICITATEA SPORTIVA.
1.  Intensificarea  actiunilor  de  informare  publica,  de  prevenire  si  combatere  a  faptelor  care 
contravin spiritului de sportivitate, combaterea violentei, coruptiei si a dopajului în sport.
2. Asigurarea unui cadru adecvat de organizare si desfasurare a activitatilor sportive, a procesului 
de pregatire si a competitiilor pentru valorificarea si afirmarea rolului educativ a sportului.
3.  Extinderea formelor si mijloacelor de publicitate, de mediatizare a evenimentelor sportive, 
care  sa  prezinte  laturile  pozitive  ale  sportului,  o  imagine  corecta  privind importanta  sociala, 
valentele  educative  si  morale  ale  acestuia  care,  sa  stimuleze  un  curent  de  opinie  favorabil 
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practicarii  si  participarii  cetatenilor  la  activitatilor  sportive,  precum  si  atragerea  sprijinului 
financiar pentru sustinerea si dezvoltarea sportului.
4. In cadrul masurilor de promovare a valentelor educative ale sportului si a spiritului de fair-
play se va actiona pentru:
a) Asigurarea unui cadru civilizat  si  stimulativ  de desfasurare a competitiilor, 
pentru  respectarea  ceremonialelor  de  deschidere  si  închidere  a  momentelor  de  acordare  a 
trofeelor de premiere.
b) Acordarea  unei  atentii  sporite  pentru  desemnarea  celor  mai  buni  sportivi, 
antrenori,  arbitri,  altor  specialisti,  precum si  acordarea unor trofee pentru fair  – play pe pan 
judetean, la nivelul cluburilor si asociatiilor sportive.
4.  Intensificarea preocuparilor tuturor structurilor sportive pentru includerea sportivilor în 
sistemul de educatie si învatamant pentru deplina lor integrare sociala si profesionala;
5. Realizarea  sistematica  a  unor  actiuni  de  publicitate  si  popularizare  a  specificului, 
traditiilor  si realizarilor  sportului din judetul  Cluj,  ca parte integranta  a fenomenului  cultural 
precum si pentru popularizarea personalitatilor care s-au afirmat pe plan national si international;
6. Organizarea  prin  Filiala  Judeteana  a  Academiei  Romane  Olimpice,  a  unor  actiuni  de 
interes pentru promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului;
7. Se va actiona pentru îmbunatatirea  activitatii  Comisiei  Judetene de Actiuni  împotriva 
violentei în Sport si a Comisiei Judetene Antidoping, precum si pentru realizarea programelor 
educative ale acestora.

    IX. RELATIILE SI SCHIMBURILE INTERNATIONALE:
1. Continuarea actiunilor pentru dezvoltarea relatiilor internationale cu alte structuri sportive.
2. Extinderea  si diversificarea relatiilor de colaborare bilaterale si multilaterale, negocierea si 
încheierea  unor acorduri,  protocoale  si  alte  documente  de schimburi  sportive în  organizatiile 
guvernamentale si neguvernamentale ale altor tari, care sa contribuie la dezvoltarea sportului din 
judetul Cluj si afirmarea sa pe plan international;
3. Participarea activa la promovarea ferma a interesului sportului clujean si al celui romanesc pe 
plan international;

Pct.  5 

CALENDARUL  SPORTIV 2011
P1 – “Promovarea sportului de performanta”  

A – Campionate Nationale – etape locale si judetene

Nr. 
crt

Denumire 
competitie 

Etapa Disciplina 
sportiva

Categ. de varsta sexul Data
(perioada)

Locul

M F

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. C.N. SALA JUD ATLETISM Sen, tin. X X 29.01.2011 CLUJ -N

2. C.N. INDIV
JUD

JUDO U 17 CTD X X 29-
30.01.2011

CLUJ -N
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3. C.N. SALA  JUD. ATLETISM JUN. I X X 12.02.2011 CLUJ -N

4. C.N. CROS JUD. ATLETISM S,T,J X X 12.02.2011 CLUJ -N

5. C.N. INDIV. JUD JUDO U 23 TIN X X 19-
20.02.2011 CLUJ -N

6. C.N. SALA JUD ATLETISM JUN III X X 19.02.2011 CLUJ -N
7. CAMPIONA

T 
NATIONAL

JUD HALTERE JUN I
20 ANI

X X 19-
20.02.2011

CLUJ-N

8. C.N. INDIV JUD LUPTE 
LIBERE

COPII X X 19.02.2011 APAHIDA 
CLUJ

9. C.N. 
ARUNCARI

LUNGI

JUD ATLETISM SEN, TIN, J1, 
J2. J3, C1

X X 26.02.2011 CLUJ -N

10. C.N. SALA JUD. ATLETISM C.I, C.2 X X 26.02.2011 CLUJ -N
11. C.N. SALA JUD. ATLETISM Jun. II X X 5.03.2011

CLUJ -N

12. ARTISTIC 
GHEATA

JUD PATINAJ COPII, JUN. X X 6.03.2011 CLUJ

13. VITEZA 
GHEATA

JUD PATINAJ TOATE X X 6.03.2011 CLUJ

14. C.N. INDIV JUD LUPTE 
LIBERE

CADETI X X 11-
12.03.2011

APAHIDA 
CLUJ

15. C.N. CROS JUD ATLETISM JUN III COPII X X 19.03.2011 CLUJ – N

16. C.N. INDIV JUD. JUDO U 20 JUN X X 19-
20.03.2011 CLUJ -N

17. C.N. INDIV JUD. JUDO U 15 X X 9-
10.04.2011 CLUJ -N

18. C.N. INDIV JUD LUPTE 
LIBERE

JUN X X 16.04.2011 APAHIDA 
CLUJ

19. C.N. INDIV JUD JUDO U 11, 13, X X 30.04-
1.05.2011 CLUJ -N

20. C.N. IND – 
FOND, CTI, 
CIRCUIT 

JUD
CICLISM SEN /

U 23/J
X X 5-

7.05.2011 CLUJ -N

21. C.N. F1E 
AEROMOD. 

PLANOARE F1E JUD MODELISM
SEN, JUN X X 14-

17.05.2011 Turda

22. C.N. JUD. ATLETISM COPII I , II X X 28-
29.05.2011 CLUJ -N

23. CAMP.  NAT. JUD. HALTERE JUN. II
17 ANI

X X 28-
29.05.2011

CLUJ-N

24. C.N. A.L. JUD ATLETISM JUN II, III X X 4-
5.06.2011 CLUJ -N

25. CAMP. 
NATIONAL

JUD. ATLETISM JUN  III X X 17-
18.06.2011

CLUJ -N

26. CAMP. 
NATIONAL 

JUD ORIENTAR
E

TOATE X X 18.06.2011 CLUJ-N

27. CAMP. 
NATIONAL

JUD. ATLETISM JUN I, TIN. X X 24-
25.06.2011

CLUJ -N

28. CAMP. IND. 
MTB JUD

CICLISM SEN / JUN X X 10.08.2011 CLUJ -N

29. C.N. INDIV JUD JUDO SEN X X 27-
28.08.2011 CLUJ -N
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30. CAMP.  NAT. JUD HALTERE TINERET X X 3-
4.09.2011

CLUJ-N

31. ARTISTIC 
ROLE

JUD. PATINAJ TOATE X X 2.10.2011 CLUJ-N

32. VITEZA 
ROLE 

JUD. PATINAJ TOATE X X 2.10.2011 CLUJ-N

33. C.N. INDIV. 
CICLOCROS 

- MTB

JUD. CICLISM SEN – JUN X X 16 – 17. 10. 
2011

CLUJ - N

34. CAMP.  NAT. 
NATIONAL 

JUD HALTERE SEN X X 29-
30.10.2011

CLUJ-N

35. C.N. INDIV. JUD CULTURIS
M

Jun. sen X 27.11.2011 CLUJ-N

CALENDARUL  SPORTIV 2011
P1 – “Promovarea sportului de performanta”

B – Alte competitii locale, judetene, interjudetene

Nr
crt

Denumire 
competitie

Etapa Disciplina 
sportiva

Categ. de 
varsta

sexul Data /
perioada

Locul

M F

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Memorial 

“I.Banda”
Inter-
jud

VOLEI Sen X 14-15.01. 2011
CLUJ - N

2. Cupa 
“IANUARIE”

Locala SAH Jun. X X 15-23.01.2011 Cluj – N.

3. CUPA UNIRII JUD. BOX
S.T.C.J

X X 21-23.01.2011 CLUJ - N

4. CUPA 
“UNIVERS” ed. 

1

INTER
-JUD

BOX
S.T.C.J

X X 30.01.2011 CLUJ – N

5. CUPA IULIUS 
MALL

JUD. SAH COPII X X 06.02. 2011 CLUJ – N

6. MEMORIAL 
MIRCEA 

RADULESCU

JUD 
ED. A 
XI -A

SAH Jun. X X 24-27.02.2011 CLUJ – N

7. CUPA 
MARTISOR

Jud LUPTE - 
LIBERE

Copii, 
cadeti

X X 25-26.02.2011
CLUJ-N

8. CUPA 1 
MARTIE

JUD TENIS DE 
MASA

COPII X X 27.02.2011 CLUJ – N

9. Cupa 
Primaverii

Local NATATIE 6-9 ani X X 4.03 2011
CLUJ-N

10. CUPA 
“TRANSILVANIEI

JUDO U 13, 
1
5
, 
1
7

X X 5-6.03.2011 CLUJ – N

11.
CAMPIONAT 
JUDETEAN

JUD. SAH JUN. X X 5 – 13. 
03.2011

Cluj-N

12. CUPA 
MARTISOR

JUD
JUDO

U 9, U11 X X 12-13.03.2010
CLUJ-N
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13. Cupa 
PRIMAVERII

Jud ORIEN
TARE

OPEN X X 13.03.2011 CLUJ-N

14. CUPA 
PRIMAVERII

JUDET CICLISM
TRIATLON 

SOSEA

SEN – 
JUN.

X X 20.03.2011 CLUJ - N

15. CUPA 
“OLIMPIA”

INTER
JUD

BOX S,T,C,J, X X 26.03.2011 CLUJ - N

16. CUPA 
SPERANTELOR

JUDET CICLISM 
SOSEA JUN.

X X 3.04.2011 CLUJ - N

17. Camp. 
Minibaschet 

retur

Jud. BASCHET Copii X X 15 – 17. 
04.2011

CLUJ - N.

18. CUPA 
COMPASS

JUD. ORIEN
TARE

TOATE
CAT

X X 17.04.2011
CLUJ – N

19. CUPA “RING 
NAPOCA”

Inter-
jud

BOX
S.T.C.J

X X 17.04.2011 C-TURZII

20. CUPA 
TARAXACU

M

JUD CALARIE
anduranta

OPEN X X 17-18.04.2011 JUCU
CLUJ

21. Memorial
 “Ioan Tecar

jud POLO S+J X X 22-23.04.2011 CLUJ-N

22. Camp. 
Minibaschet 

retur

Jud. BASCHET Copii X X 22-24.04.2011 CLUJ - N.

23. CUPA 
MINIRUGBY

JUD RUGBY Copii X 23.04.2011 CLUJ-N

24. CAMP. 
MUNICIPAL

MUN TENIS DE 
MASA

OPEN X X 24-25.04.2011 CLUJ –N

25. Cupa 
Municipiului 

Cluj

Mun TENIS DE 
CAMP

COPII X X 24-25.04.2011 CLUJ-N

26. CAMPIONAT 
JUDETEAN

JUD. TENIS DE 
MASA

OPEN X X 01-02.05. 2011 CLUJ – N

27. CUPA 
PRIMAVERII

MUN BASCHET COPII X X 2.05.2011 CLUJ - N.

28. Camp. 
Minibaschet 

retur

Jud. BASCHET Copii X X 6-8.05.2011 CLUJ - N.

29. CUPA “GELU 
VOIVOD” 

ED.1

Inter-
jud

BOX
S.T.C.J

X X MAI2011 TURDA

30. Memorialul 
atletilor clujeni

Interju
d.

ATLETISM Sen, tin, 
jun.

X X 7.05.2011 CLUJ – N

31. CUPA 
POTAISSA ED. 

A XI-A

Inter-
jud

BOX
S.T.C.J

X X 8-13.05.2011 TURDA

32. Memorial 
“Ghe. 

Mocianu”

Jud LUPTE-
LIBERE Copii, 

c
a
d
e
t
i

X X 13-15.05.2011 Com. ICLOD

33. Camp. 
Minibaschet 

retur

Jud. BASCHET Copii X X 13-15.05.2011 CLUJ - N.

34. CUPA 
“GALA”

JUD CALARIE Copii 
10-16 

X X 15-16.05.2011 FAGET
CLUJ
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35. CUPA 
“TURDA” F1 E 

II, E III

INTER
-JUD

MODELISM SEN/
JUN

X X 19-23.05
2011

BOGATA, 
TURDA

36. Campionat 
judetean

Judet
TUR

HANDBAL Open X 21-23.05. 2011 Cluj - N

37. CUPA 
“CRYSTAL

TOP DANCE”

Inter-
jud

DANS 
SPORTIV

Open X X 22-23. 
05.2011

CLUJ-N

38. CONCURS 
SELECTIE 

INTER
JUD

LUPTE 
LIBERE

COPII X X 26-28.05.2011 COM. 
POIENI

39. CUPA 
BUSOLA DE 
AUR ED. 44, 

ET. 1 SI 2 

Inter-
Jud.

ORIEN
TARE

Toate X X 28.-29.05.2011 CLUJ-N

40. Campionat jud. 
Indiv echipe et. 

I

jud LUPTE - 
LIBERE

Copii, 
cadeti

X X 21-22.05.2011
CLUJ-N

41. CUPA DE 
VARA

Local NATATIE Open X X 27.05.2011
Cluj – N

42. Camp. Mun. 
Volei

Local VOLEI Sen X 28-30.05 2011 CLUJ-N

43. CUPA 
VOINTA 
ANIVERSAR 
60

Inter-
jud

BOX
S.T.C.J

X X IUNIE.2011 GILAU

44. Campionat jud. 
Indiv echipe et. 

II

JUD LUPTE - 
LIBERE

Copii, 
cadeti

X X 12.06.2011
CLUJ-N

45. Cupa de Vara Jud RUGBY Jun. X 12.06.2011 CLUJ - N
46. CUPA IN 

MEMORIAM
JUD ORIEN

TARE
TOATE

CAT.
X X 19.06.2011 CLUJ –N

47. CUPA 
VACANTEI

REGI 
ONAL

TENIS DE 
MASA

OPEN X X 20.06.2011 CLUJ – N

48. Cupa 
Transilvania

Inter-
jud

ATLETISM JUN 1.2 X X 24-25.06.2011 CLUJ – N

49. CUPA  
DE  VARA

Jud TAEKWON-
DO WTF

Copii X X 2.07.2011 CLUJ-N

50. CUPA 
ANIVERSARA “90 

ANI”  CAMPIA 
TURZII

JUD BOX OPEN X X
IULIE 2011 C-TURZII

51. CUPA 
“POTAISSA”

JUD HANDBAL COPII X 30.07.2011
TURDA

52. Memorial “Al. 
Stefu” si Al. 

Palosanu

Inter-
jud

RUGBY Jun. X 23-25.07.2011
CLUJ-N

54. Cupa de Vara Inter 
jud

FOTBAL 
TENIS

Copii X X 24-25.07.
2011

Cluj – N

55. MEMORIAL
”CHISU 

VASILE”

JUDET CICLISM CTI 
MUNTE

SEN+
JUN

X X 6.08.
2011

CLUJ - N

56. Memorial 
“Aripi Frînte” 

(Unirea)

Jud. HANDBAL Juniori X 6-7.08. 2011 Cluj – N

57. ZILELE CAMPIA 
TURZII

Inter-
jud

BOX
S.T.C.J

X X 12-14.08.2011 C-TURZII

58. Memorial “Tibi 
RUSU”

Inter-
jud

HANDBAL Seniori X 13-14.08. 2011 Cluj – N
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59. CUPA 
“NAPOCA”

Jud. SAH OPEN X X 13-20.08 2011 Cluj - N

60. Cupa Clujului Inter-
jud.

RUGBY Copii si 
jun

X 14-15.08.2011 CLUJ-N

61. Summer camp Jud BASCHET Copii X X 16–22.082011 CLUJ - N.

62. CUPA 
“GITANE”

JUDET CICLISM
CTI SOSEA

SEN+
JUN

X X 17.08.2011 CLUJ - N

63. MEMORIAL I. 
BOTEZAN

JUD. BOX
S.T.C.J

X X 20-21. 08.2011 MOCIU

64. Memorial “Ticu 
BALAN” 

JUD HANDBAL Open X 27 -28.08.2011 Cluj – N

65.   MEMORIAL
” I. 

BOTEZAN”

JUD. BOX OPEN X X 20.08.2011 MOCIU

66. CUPA 
TRANSILVANIA 

OPEN, ED.10 
ET.1,2,3

JUD. ORIEN
TARE

Toate X X 26-28.08.2011 CLUJ-N

67. Cupa 
“RAZVAN”

JUD FOTBAL 
TENIS

Sen X X 27-29.08.2011 Cluj – N

68. Cupa de vara
Patine role

Int-jud PATINAJ Toate cat X X 28.08.2011 CLUJ-N

69. CUPA DE 
TOAMNA

JUD TENIS DE 
MASA

COPII SI 
JUN.

X X 29.08. 2011 CLUJ – N

70. Memorial 
“Mircea Ioan 

Radu”

JUD POLO JUN, 
COPII

X X 29.08.2011 CLUJ-N

71. C. J. Volei de 
plaja

JUD VOLEI Open X X 2.09. 2011 Cluj – N

72. Cupa de 
SEMIFOND

LOC. NATATIE OPEN X X 2-3.09.2011 CLUJ-N

73. Camp. Jud. 
Volei

Int-jud VOLEI Sen X 05.09.2011 CLUJ-N

74. TROFEUL 
judetului CLUJ

Jud TENIS DE 
CAMP

COPII
10-12-14

ANI

X X 3- 9.09.2011 Cluj - N

75. Camp. 
Municipal de 

sperante 
selectie

Local VOLEI Copii X X 10.09. 2011 Cluj – N

76. MEMORIAL 
GHE. ROMAN

JUD BASCHET SEN X 11.09.2011 CLUJ - N.

77. TROFEUL 
ARDEALUL

Inter-
jud

CICLISM 
CICLO-
CROS

SEN+
JUN

X X 24-25.09.2011 CLUJ - N

78. Cupa Cluj 
-West Open et. 

I,  II

INTER
-JUD

ORIEN
TARE

TOATE
CAT.

X X 24 - 
25.09.2011

CLUJ –N

79. CUPA A.J.J. 
ECHIPE

jud JUDO U 15 X X 24-25.09.2011 CLUJ-N

80. Cupa de 
Toamna

Inter- 
jud.

RUGBY Copii X 2-3.10.2011 CLUJ-N

81. Camp. 
Minibaschet tur

Jud BASCHET Copii X X 7-9.10 2011 CLUJ – N

82. Concurs probe 
neclasice

Inter-
jud.

ATLETISM Sen, tin, 
jun.

X X 8.10.2011 CLUJ – N

83. CUPA 
VOINTA

INTER
JUD

CICLISM SEN, 
JUN

X X 16-17.10.2011
CLUJ-N
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84. Campionat jud. 
Indiv – echipe 

et. III

JUD LUPTE - 
LIBERE

Copii, 
cadeti

X X 19.10.2011
CLUJ-N

85. Cupa 
“NAPOCA”

F1A V, F1E, F3 A 
III

Jud
MODELISM

SEN-
JUN

X X 19-24.10.2011
CLUJ-N

86. CONCURS 
SELECTIE 

INTER
JUD

LUPTE 
LIBERE

COPII X X 22-24.10.2011 COM. MOCIU

87. Cupa Toamnei INTER
- JUD

ORIEN
TARE

TOATE
CAT

X X 30.10.2011 CLUJ  - N

88. CUPA 
OLIMPICOM

JUD HALTERE OPEN X X 5-6.112011 CLUJ-N

89. Camp. jud. 
Indiv – echipe 

et. IV + 
Concurs de 
verificare

JUD
interjud

LUPTE - 
LIBERE

Copii, 
cadeti

X X 6.11.2011
CLUJ-N

90. CAMPIONAT 
JUDETEAN/

FIN.

Jud SAH SEN X X 12-20.11 2011 Cluj - N

91. CONCURS 
SEMIMARATO

N
STAFETE

Inter-
jud.

ATLETISM Sen,tin, 
jun

X X 12.11.2011 CLUJ-N

92. CONCURS 
SELECTIE 

INTER
JUD

LUPTE 
LIBERE

COPII X X 13-14.11.2011 COM. JUCU

93. CUPA 
MISTER 

“NAPOCA”

Inter-
jud

CULTU-
RISM

Jun. sen X X 27.11.2010 CLUJ – N

94. MEMORIAL 
“BELLA 

GURATH”

INTER
JUD

SCRIMA
FLORETA

CAD – 
COPII

X X 27.11.2010 CLUJ - N

95. CUPA 
CLUJULUI

JUD POLO COPII X 1.12.2011
CLUJ-N

96. CUPA DE 
IARNA

LOC. NATATIE OPEN X X 2.12.2011 CLUJ-N

97. CUPA MUN
 C-TURZII

INTER
-JUD

BOX OPEN X X 6-9.12.2011 C-TURZII

98. CUPA 
“MICKEY 
MOUSE”

Jud KARATE 
WKC

COPII X X 9.12.2011 FLORESTI
CLUJ

99. Campionat 
judetean
masculin

Finala 
Judet

HANDBAL Open X 10-11.12.2011 Cluj - N

100. CUPA 
“REHAU”

LOCAL JUDO U15,17 X X 10-11.12.2011 CLUJ - N

101. Cupa 
Transilvania

Jud   TAEKWO
N-DO ITF 

Copii X X 10-11.12. 2011 CLUJ-N

102. CUPA
“CRACIUNULUI”

JUD TENIS DE 
MASA

COPII X X 23.12.2011 CLUJ – N
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CALENDARUL SPORTIV 2011
Capitolul II     P2-Programul “Sportul pentru toti – P2

B- Actiuni / Activitati proprii
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Denumirea
competitiei Et

Disciplina
sportiva

Catg.
de

varsta

Sexul Data
2011

Locul

M F

1. Micii vanatori 
de

Munte,
Serbarile 
zapezii

j Schi fond copii X X 17 - 20.febr Baisoara

2. Fulgi de nea j Jocuri de 
miscare

open X X Febr-martie Cluj-Napoca

3. Alte activitati  
SPT

conferinte,
Cursuri de 
initiere si

Perfectionare 
profesionala

Conf 
.H.G.1447

j Activitati Resur-se
umane

X X
Ian-dec

In teritorii

4. Miscare pt  
sanatate
CROSS

j Cross, mars open X X Febrmartie Parc Central

5. Femi sport
Miscare pt 

sanatate

j Aerobic day, 
inot

open X X martie Cluj-Napoca
Sala Cerc Militar

6. Iepurasii 
nazdravani

j Polisport
Jocuri de 

misc

copii X X Martie-aprilie Sali, teren

7. Cupa 
Memorial  
“Killyeni 

Peter”-atletism

Atletism 
scolar

elevi X X martie teren

8. Old Sport
Cupa “Orca”

j Natatie open X X aprilie Bazin

9. Orientare 
sportiva
Etapa de 

primavara

j Orientare sp open X X Martie
aprilie

Teren
Parcuri

10. Cupa Liceelor j Polisport elevi X X Martie
aprilie

Sali  de sport

11. Zilele 
Memoriam 
“Gheorghe 
Mocianu”

j Jocuri 
traditionale,
marjorete

open X X Mai Iclod-Orman-
Livada

Cluj

12. Tenis de masa 
pt toti- Cupa 
in memoriam 

Paneth Farcas

j Tenis de 
masa

open X X Martie-mai Jud Cluj

13. Flori de mai j Polisport fem X X mai Cluj
14. Babysport

Miscare pt 
sanatate

Kid’s sports-1 
Iunie

j Sporturi de
Agreement

Cupa 1 iunie

open X X Mai Cluj

15. Zilele orasului 
Cluj

Cros, 
baschet, 

streetball, 
handbal plaja, 

volei plaja, 
fotbal plaja, 

karate 
demonstrativ

Open X X 27 mai – 3 iun. Cluj – Napoca

16. Cupa “1 Iunie” j Atletism, 
orientare, 

role, gimn, 

X X iunie Jud. Cluj
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II. P2 – Programul “Sportul pentru toti”
C. – Campionate Scolare, universitare – etape locale si judetene

Nr
crt

Denumire 
competitie

Etapa Disciplina 
sportiva

Categ. de 
varsta

sexul Data /
perioada

Locul

M F

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Olimpiada Nat. a 

Sportului Scolar
Judet

(Urban/
Rural)

VOLEI Gimn. F 28.febr.
2011

LPS Cluj

2
.

Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona VOLEI Gimn. F Harghita

3. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urban/
Rural)

VOLEI Gimn. B 9 febr.2011 LAPI Dej

4. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona VOLEI Gimn. B 11-13 martie 2011 LAPI Dej

5. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urban/
Rural)

VOLEI Liceu F 18 febr.
2011

LAPI Dej

6. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona VOLEI Liceu F 15-17 april.2011 Sibiu

7. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urban/
Rural)

VOLEI Liceu B 9 febr.2011 LAPI Dej

8. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona VOLEI Liceu B 22-24 april.2011 LAPI Dej

9. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urban/
Rural)

BASCHET Gimn. F 27 febr.2011

10. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona BASCHET Gimn. F 1-3 april.2011 Mures

11. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urban/
Rural)

BASCHET Gimn. B 25 febr.2011

12. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona BASCHET Gimn. B Covasna

13. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urban/
Rural)

BASCHET Liceu F 20 febr.2011

14. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona BASCHET Liceu F Covasna

15. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urban/
Rural)

BASCHET Liceu B 22 febr.2011

16. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona BASCHET Liceu B 8-10 april. 2011 Sibiu

17. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urban

HANDBAL Gimn. F 23 febr.2011 Câmpia Turzii

18. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona HANDBAL Gimn. F 25-27 martie 2011 Mureş

19. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urban

HANDBAL Gimn. B 23 febr 2011 Câmpia Turzii

20. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona HANDBAL Gimn. B Braşov

21. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urban

HANDBAL Liceu F 22 febr 2011 Câmpia Turzii

22. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona HANDBAL Liceu F 29.04 - 01.05 
2011

Mediaş  Sibiu

23. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urban

HANDBAL Liceu B 22 febr 2011 Campia Turzii
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24. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona HANDBAL Liceu B Mureş

25. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona
(Rural)

HANDBAL Gimn. F Harghita

26. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona
(Rural)

HANDBAL Gimn. B Harghita

27. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Rural)

FOTBAL Primar B 8 april.2011 Sc. 
Agarbiceanu

28. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona
(Rural)

FOTBAL Primar B Braşov

29. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urban

FOTBAL Primar B 7 april. 2011 Sc. 
Agarbiceanu

30. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona
(Urban

FOTBAL Primar B 6-8 mai 2011 Mureş

31. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Rural)

FOTBAL Gimn. B 11.martie 2011 Sc. I 
Hatieganu

32. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona
(Rural)

FOTBAL Gimn. B Covasna

33. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urban

FOTBAL Gimn. B 18 martie 2011 Sc. 
Agarbiceanu

34. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona
(Urban

FOTBAL Gimn. B 15-17 april 2011 Cluj

35. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urban

FOTBAL Liceu B 26 mart.2011 Lic. Energetic 
Cj

36. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona
(Urban

FOTBAL Liceu B Covasna

37. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urba/
Rural)

TETRA-
TLON

Gimn. B F 8 april.2011 Sc. 
Agarbiceanu

38. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona
(Urban/
Rural)

TETRA-
TLON

Gimn B F 8-9 april 2011 Cluj

39. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urba/
Rural)

OINA Gimn. B 31 Martie, ora10 Căşeiu

40. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona
(Urban/
Rural)

OINA Gimn B 8-10 april 2011 Tr. Roşu Sibiu

41. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona
(Rural)

OINA Liceu B 6-8 mai 2011 Sibiu

42. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet
(Urba/
Rural)

RUGBY 
TAG

Gimn. B 19 Martie ora 9,oo Cluj Napoca

43. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona
(Urban/
Rural)

RUGBY 
TAG

Gimn B Braşov

44. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Zona
(Urban

RUGBY IN 
7

Liceu B Braşov

45. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet TENIS DE 
MASA

14 febr. 2011 ora 
9

Sala Sporturi.

46. Olimpiada Nat. a 
Sportului Scolar

Judet SAH 19-20 febr. 2011 
ora 14

Şc. Lucian 
Blaga
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Raportul privind activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Cluj, în anul 
2010, în domeniul tineretului şi propuneri pentru anul 2011

1. Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din Programul de centre de tineret  
-P1.

În judeţul Cluj activează doua Centre de Tineret şi anume Centrul de Tineret TIM-TIN 
Câmpia Turzii şi Centrul de Tineret din Câmpia Turzii.
În anul 2010 în cadrul Centrelor de Tineret administrate de către DJST Cluj s-au desfăşurat atât 
acţiuni  permanente  cât  si  punctuale  majoritatea  susţinute  financiar  de  către  primăriile  si 
Consiliile Locale ale localităţilor unde acestea se gasesc : comuna Mihai Viteazul şi Câmpia 
Turzii ( atrase ca parteneri) .

Dintre cele permanente putem aminti:

Centrul de Tineret Mihai Viteazul 

            ACTIVITĂŢI SOCIAL -CULTURAL-ARTISTICE

               -activitate folclorică : îndrumări teoretice şi repetiţii 

   - dans modern : îndrumări teoretice şi repetiţii

ACTIVITĂŢI SPORTIVE

  Jocuri şi competiţii sportive : tenis de masă, şah, table. 
Sesiuni periodice de instruire şi consiliere pe probleme agricole
Evenimente care au marcat zilele importante pentru tinerii din comunitate: 24 ianuarie – 

Ziua Unirii, 8 Martie, 2 Mai Ziua Tineretului, Ziua Localităţii.

 Centrul de Tineret Câmpia Turzii
  ACTIVITĂŢI SOCIAL- CULTURAL-ARTISTICE 
  Cercul de pictură
 Video-Cinematecă
 Campanii de Informare şi Consiliere Antidog în Subcentrul Antidrog care activează în 

centrul             
 de tineret
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 Dezbateri pe teme social politice de actualitate unde sunt invitate personalităţi politice 
locale ( de 

exemplu :” Dialog între generaţii”, „ Dialog direct cu cetăţeanul„ )
 ACTIVITĂŢI SPORTIVE

   Karate  

În  calendarul  de  acţiuni/proiecte  de  tineret  proprii  şi/sau  în  parteneriat  al 
centrului/centrelor de tineret a fost cuprinsă  o acţiune la Centrul pentru Tineret Mihai Viteazul şi 
anume  proiectul  Marcarea  Zilei  Naţionale  a  României  –  1  Decembrie  1918,  eveniment  de 
educaţie nonformală, unde au  participat un număr de  500 persoane.Bugetul alocat pentru acest 
proiect a fost 5000 lei, fiind atrase şi alte surse 1.800 lei ( contribuţie valorizată a partenerilor ). 
În proiectul de tineret „Marcarea Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie 1918” , desfăşurat 
în perioada 30.11-01.12.2010 în localitatea Mihai Viteazu, judeţul Cluj, au fost implicati unui 
număr de 34 de tineri la competiţiile sportive de fotbal-tenis, şah şi tenis de masă şi au participat 
unui  număr  de  84  de  tineri  la  activităţile  cultural-artistice  la  care  au  fost  invitate  formaţii 
folclorice din judeţele Bistriţa-Năsăud şi Bihor. 
În ce priveşte contribuţiile atrase, Primăria şi Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu a pus la 
dispoziţie  un  regim  gratuit:  sala  de  sport,  asistenţa  tehnică  de  specialitate,  utilităţile  şi  a 
achiziţionat 6 cupe, 20 afişe şi 25 diplome.
Ansamblul  Cultural  Sportiv  Arieşana-Cimentul  Turda  care  administrează  Centrul  de  Tineret 
Mihai  Viteazu  a  pus  la  dispoziţie  voluntari,  mase  de  tenis,  şah,  a  asigurat  coregrafia  şi 
participarea unui număr de 34 de tineri la festivalul dedicat Zilei de 1 Decembrie.
b) acţiuni de susţinere: Susţinerea centrelor este suportată din bugetul comunităţilor locale.

2. Analiza  realizării  obiectivelor  şi  indicatorilor  din  Programul  de  susţinere  a 
acţiunilor de tineret-P2

  a)  acţiuni  din calendarul  de acţiuni/proiecte  de tineret  proprii  şi/sau în parteneriat  ale 
DSJT-DTMB
• Numărul acţiunilor: 6
• priorităţile  îndeplinite  ale  programului  de  guvernare  pentru  acţiuni  proprii   sau  în  

parteneriat ale DSJT-DTMB
Acţiunile proprii si în parteneriat au vizat următoarele priorităţi: creşterea participării 

tinerilor la viaţa societăţii -Participarea culturală - Sprijinirea şi stimularea creativităţii culturale, 
Sprijinirea de acţiuni privind informarea, consilierea şi orientarea în carieră; Reducerea factorilor 
de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială - Dezvoltarea de programe/acţiuni de 
prevenire şi combatere a factorilor de risc,  în vederea reducerii  numărului de tineri  aflaţi  în 
situaţii de risc

• Evaluarea proiectelor:
Denumire proiect : POLTIN 2010

1. Încadrare proiect*: P2/ Proiect propriu în parteneriat
2. Organizator: Direcţia Tineret a judeţului Cluj
3. Parteneri: Consiliul Judeţean al Elevilor Cluj
4. Perioadă şi loc de desfăşurare: 5-12 iulie 2010 / Cluj-Napoca
5. Participanţi/ beneficiari: 35/200
6. Scop proiect: Implicarea tinerilor preşedinţi de consilii ale elevilor în viaţa comunităţii
7. Descriere proiect:  Proiectul de tineret a fost realizat de către Direcţia  pentru Tineret a 

Judeţului  Cluj  în  parteneriat  cu Consiliul  Judeţean  al  Elevilor  Cluj  răspunzând astfel 
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uneia  din  priorităţile  pentru  anul  2010  a  ANST  şi  anume  D.  Acţiuni  organizate  în 
parteneriat cu Consiliul Judeţean al Elevilor.

La acest  eveniment au participat  elevi membrii ai Consiliilor Elevilor din România. 
Beneficiarii  indirecti  ai  acestui  program  sunt  membrii  consiliilor  locale  ale 

elevilor din judeţele care au avut reprezentanţi la această acţiune, ceea ce va determina 
creşterea calităţii proiectelor pe care le vor organiza, atragerea de finanţări consistente şi 
iniţierea unor proiecte regionale. 
În cadrul proiectului s-au organizat următoarele activităţi :
-activitate de animaţie numită “Treasure hunt” in care toţi participanţii au avut ocazia să 
se cunoască mai bine, să socializeze, şi nu în ultimul rând să colaboreze in probele pe 
care le-au avut de realizat.
- trainingul  intitulat   “ Depăşirea limitelor”.  Acesta a constat  în educarea nonformală 
despre limitele timpului şi barierele pe care acesta le impune tuturor in viaţa de zi cu zi.
-training-ul  numit “Presentation Skills” pe tema comunicare şi prezentare : acordarea 
unui feedback, susţinerea unui discurs si multe altele.
-training despre analiza SWOT, observaţii SMART şi matrici decizionale. Acest training 
a fost intitulat : « Setarea obiectivelor ».

Denumire proiect : INERART

1. Încadrare proiect*: P2/ Proiect propriu în parteneriat
2. Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj
3. Parteneri: Librăria Humanitas Cluj
4. Perioadă şi loc de desfăşurare: 1 august - 1 decembrie  2010 / Cluj-Napoca
5. Scop proiect: Creşterea interesului tinerilor pentru viaţa culturală a oraşului lor
6. Descriere  proiect:  Proiectul  şi-a  propus   creşterea  interesului  tinerilor  faţă  de  viaţa 

culturală a oraşului lor prin participarea la evenimente culturale pluriartistice.

Conceptul acestui eveniment a fost de a pune în acelaşi spaţiu produse artistice care să 
interactioneze sub ochiul privitorului-auditorului : în cazul de faţă fotografie, diaporame, teatru, 
muzică.

În  cadrul  acestui  proiect  Direcţia   pentru  Tineret  a  Judeţului  Cluj  în  colaborare  cu 
Librăria Humanitas Cluj a organizat în data de joi , 25 noiembrie 2010 începand cu ora 18 în 
spaţiul Librăriei Humanitas Cluj, un eveniment cultural  care a  cuprins:

-vernisajul unei expoziţii de fotografie a membrilor Asociaţiei ArtImage având ca temă 
fotografia eseu

-o scenetă a trupei de teatru  Punctum
-o proiecţie de diaporame premiate la Festivalul Internaţional de diaporame AUDIA 2010
-un concert al trupei NO TRANSISTORS
Partenerii  acestui  eveniment  au  fost   Asociaţia  ArtImage  şi  Clubul  Cetăţenilor  cu 
Drepturi Depline.
Denumire proiect : Viaţă sănătoasă fără tutun

1. Încadrare proiect*: P2/ Proiect propriu în parteneriat
2. Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj
3. Parteneri: Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog Cluj
4. Perioadă şi loc de desfăşurare: 1 oct.-30 nov. 2010 / Cluj-Napoca
5. Scop proiect: Scăderea gradului de expunere a tinerilor la factorii de risc privind fumatul
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6.  Descriere  proiect:  Proiectul  şi-a  propus   scăderea  gradului  de  expunere  a  tinerilor  la 
factorii de risc privind fumatul printr-o informare corespunzătoare asupra consecinţelor atât a 
fumatului cât si a consumlui altor droguri în special a celor legale ( etnobotanice ).

Prin aceasă acţiune s-a marcat în 18 noiembrie Ziua Naţională anti-tutun.
S-a acţionat pe trei paliere:

1. Discuţii libere despre efectele tutunului asupra organismului la Facultatea de Ştiinţe 
Economice  în  campusul  universitar  Economica    –  destinat  studenţilor  având ca 
partener Organizaţia Studenţilor Economişti

2. Discuţii libere despre efectele tutunului asupra organismului la Complexul de Cazare 
Cluj-Napoca destinat elevilor ,în special a celor din mediile defavorizate,  având ca 
partener Asociaţia CARITAS EparhialGreco-Catolic Cluj-Napoca.

3. O campanie de informare în strada în parteneriat cu Asociaţia Studenţilor Farmacişti 
– s-au impartit pliante si fructe contra tigări sub deviza “Fructe vs Ţigări”. La sfârsitul 
zilei s-a organizat un concurs de graffiti in campusul observator şi  tigarile colectate 
au fost arse ca un gest simbolic.

 Discuţiile incepeau de fiecare dată printr-un test-pentru a vedea care e gradul de informare, 
prejudecăţile , falsele informaţii. Cei care au obtinut punctaje mari au fost recompensaţi cu 
pachete cu dulciuri.

  Denumire proiect : Pomul de Craciun

1. Încadrare proiect*: P2/ Proiect propriu în parteneriat
2. Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj
3. Parteneri: Liceul pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca
4. Perioadă şi loc de desfăşurare: 15 nov - 5 decembrie 2010/ Cluj-Napoca
5. Scop proiect: Reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială 
pentru tinerii defavorizaţi de la  Liceul pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca
6.  Descriere  proiect:  Proiectul  şi-a  propus   reducerea  factorilor  de  risc  care  conduc  la 
marginalizare şi excludere socială pentru tinerii defavorizaţi de la  Liceul pentru Deficienţi 
de Vedere din Cluj-Napoca. Prin acest proiect au fost  implicaţi un număr de 100 tineri de la 
acestă  şcoală   în  activitaţi  care  pregătesc  şi  promovează  tradiţiile  sărbătorilor  de  iarnă, 
precum şi  serbarea    pomului  de  craciun.  Cu această  ocazie  au  fost  oferirte  pachete  cu 
alimente ( dulciuri ) unui numar de 88 de  tineri de la Liceul pentru Deficienţi de Vedere din 
Cluj-Napoca.

Denumire proiect : Centrul de resurse pentru ONG

1. Încadrare proiect*: P2/ Proiect propriu
2. Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj
3. Scop proiect: Îmbunătăţirea accesului la resurse al organizaţiilor de tineret şi a tinerilor
4.  Descriere  proiect:  Proiectul  care  este  cu  caracter  permanent  asigură  asistenţă  de 
spacialitate  atât  tinerilor  cât  în  special  ONG-urilor  de/pentru  tineret  Astfel  proiectul  şi-a 
propus  : 

• îmbunătăţirea accesului la resurse al organizaţiilor mici şi al celor nou înfiinţate 
ce activeaza in domeniu;

• promovarea bunelor practici în cadrul domeniului Tineret 
• creşterea  vizibilităţii  domeniului,  prin  facilitarea  comunicării,  schimbului  de 

informaţii, dezvoltarea de reţele, implementarea practicilor de responsabilizare;
• utilizarea mai eficientă a resurselor existente în scopul dezvoltării organizaţiilor 

neguvernamentale de tineret (informaţii, materiale de instruire, publicaţii etc.);
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• dezvoltarea parteneriatelor/reţelelor între ONG şi alţi actori sociali. 
Activităţi specifice acestui Centru de Resurse pentru ONG-uri au fost 

-   promovarea şi desfăşurarea concursului local de proiecte pentru Judeţul Cluj;
-   documentare – actualizarea bazei de date cu organizaţii neguvernamentale active pe 
linia de  
    tineret ;
- asistenţă şi consiliere pentru SAT cu privire la metodologia ANT de finanţare;
- monitorizarea proiectelor finanţate din fonduri ANT prin intermediul DJT ;
- prezentarea si promovarea proiectelor realizate in parteneriat cu SAT;
- actualizarea site-ului www.djtcj.ro al Direcţiei prin intermediul căruia să fie anunţate 

informaţii de interes pentru tineri / SAT ;
- promovarea DJT Cluj  în cadrul diverselor întâlniri  ale SAT prin intermediul  unor 

pliante  şi  a  prezenţei  reprezentanţilor  DJT Cluj  la acţiuni  tip eveniment  (întâlniri, 
mese rotunde, etc);

- organizarea de întâlniri consultative periodice cu ONGT-urile

Denumire proiect : 2 Mai 2010 - Ziua Naţională  a Tineretului

1. Încadrare proiect*: P2/ Proiect propriu
2. Organizator: Direcţia  Tineret a Judeţului Cluj
3. Parteneri:  Direcţia   pentru Sport  a Judeţului  Cluj,  Casa de Cultură a Sudenţilor Cluj-

Napoca
4. Perioadă şi loc de desfăşurare: 1-2 Mai 2010/ Cluj-Napoca
5. Scop proiect: Marcarea Zilei Naţionale  a Tineretului
6.  Descriere  proiect:  Direcţia   pentru  Tineret  a  Judeţului  Cluj  în  colaborare  cu  Direcţia 
pentru  Sport  a  Judeţului  Cluj,  Casa  de  Cultură  a  Sudenţilor  Cluj-Napoca,  Universitatea 
Babeş-Bolyai, Librăria Humanitas Cluj,  Primăria  Comunei Mihai-Viteazu, Asociaţia  Youth 
Hostel a organizat o serie de evenimente dedicate Zilei Naţionale a Tineretului - 2 mai 2010. 
Astfel în data de 1 mai 2010 a avut loc o proiecţie de filme de animaţie şi scurtmetraje – a 
prezintă  regizorul  Robert  Lakatos,  Librăria  Humanitas  Cluj,  str.  Universităţii,  nr.4,  Cluj-
Napoca. În data de 2 mai 2010 a avut loc: Vizitarea  Grădinii Botanice  - Intrare liberă pentru 
tineri  la  Grădina  Botanică  "Alexandru  Borza" Cluj-Napoca,  ,  str.  Republicii,  nr.42. 
Eveniment realizat în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,  Concursul: 
“HI hostels vă ghidează către Comorile Clujului!”,  Cupa primăverii la  Baschet - Întrecere 
sportivă de baschet, Crosul Tineretului în Parcul Central din Cluj-Napoca, întrecere  între 
elevii liceelor din Cluj-Napoca, Cupa Tineretului la Fotbal  Tenis şi Minifotbal – în Sala de 
sport din Localitatea Mihai-Viteazu, Stand-up Comedy  –  un spectacol de umor -  în Sala de 
Spectacole a Casei de Cultură a Studenţilor.

 b) proiecte selectate la concursurile locale

 Numărul proiectelor finanţate:4

Evaluarea proiectelor:
Denumire proiect : One Week University, editia 6

1. Încadrare proiect*: P2/ CLP
2. Organizator: AIESEC Cluj-Napoca
3. Parteneri: Altom Consulting SRL
4. Perioadă şi loc de desfăşurare: 1 septembrie - 1 noiembrie 2010/ Cluj-Napoca
5. Participanţi/ beneficiari: 150/500
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6.  Scop proiect:  Dezvoltarea  competentelor  de IT in  randul  a  80 de  studentii  din  cadrul 
facultatiilor clujene de profil

7. Descriere proiect: Proiectul a avut ca obiective care au fost realizate educarea non-formala in 
domeniul  IT  a  80  de  studenti  provenind  din  cadrul  Universitatii  Tehnice  Cluj-Napoca  si  a 
sectiilor de informatica ale Universitatii Babes Bolyai Cluj-Napoca şi dezvoltarea cunostiintelor 
practice si teoretice in doua mari arii tematice ale IT-ului: webdesign si soft development. Astfel 
s-au  organizat  4  zile  de  traininguri,  pe  parcursul  cărora  participanţii  au  primit  pregătire  în 
domeniul IT, software development, piaţa IT.În cadrul proiectului au participat 2 companii de IT, 
1 companie de consultanţă care a livrat traininguri pentru dezvoltare personală şi un alumnus 
AIESEC Cluj-Napoca. În cadrul trainingurilor participanţii au avut şansa de a interacţiona şi de a 
afla mai multe despre abilităţile personale şi sociale.

Denumire proiect : Volunteering in your hands

1. Încadrare proiect*: P2/ CLP
2. Organizator: AIESEC Cluj-Napoca
3. Parteneri: Acumen Integrat, PMA
4. Perioadă şi loc de desfăşurare: 07.08-30.10.2010 / Cluj-Napoca
5. Participanţi/ beneficiari: 150/500
6. Scop proiect: Creşterea gradului de conştientizare a oportunităţilor de voluntariat în cadrul 
AIESEC Cluj-Napoca şi in mediul internaţional
7.  Descriere  proiect:  În  cadrul  acestui  proiect  au  fost  create  şi  tipărite   250  de  brosuri 
informative  privind  oportunitatile  de  voluntariat  de  la  nivel  local  facilitate  de  AIESEC 
precum  şi  a  250  de  brosuri  informative  privind  oportunitatile  de  voluntariat  din  plan 
international  ale  programelor  de  exchange  din  cadrul  AIESEC  si  din  cadrul  European 
Voluntary Service.  În urma redactării  8 voluntari  din cadrul  organizaţiei  şi-au înbunătăţit 
substanţial cunoştinţele în domeniul graficii şi al designului. Au fost promovate cu ajutorul 
broşurilor oportunităţile de voluntariat în cadrul evenimentelor AIESEC Fair, desfăşurate în 
campusurile Haşdeu şi Observator şi prin standurile informative din cadrul facultăţilor timp 
de 2 săptămâni.  În  acelaş  timp  prin  aceste  evenimente  au  fost  promovate  şi  oportunităţi 
concrete de voluntariat : proiecte, evenimente ,etc.

Denumire proiect : Lecturi urbane à la Cluj

1. Încadrare proiect*: P2/ CLP
2. Organizator: Institutul pentru Comunicare Socială şi New media
3. Parteneri: Primăria Municipiului Cluj-Napoca
4. Perioadă şi loc de desfăşurare: 20 august -30 noiembrie 2010/Cluj-Napoca
5. Participanţi/ beneficiari: 140/2500

     6. Scop proiect: Re-familiarizarea tinerilor clujeni cu priveliştea cititorilor în spaţii publice
7. Descriere proiect:  Proiectul si-a propus re-familiarizarea tinerilor clujeni cu priveliştea 
cititorilor în spaţii   publice şi să le-a oferit  accesul gratuit şi într-un mediu familiar lor la 
citit şi la cărţi bune. Astfel li s-a prezentat  alternativa lecturii în spaţii publice cu ajutorul 
unor „tineri ca ei” şi al unor „personalităţi” (modele) din lumea lor mijlocind crearea unei 
comunităţi  de  tineri  cititori  în  spaţii  publice  (care  să  se  cunoască  între  ei  şi  să  poată 
interacţiona).  Proiectul  a  avut  două  componente:  colectarea  de  cărţi  de  la  clujeni  şi 
distribuirea lor potenţialilor cititori, în spaţiile publice şi în mijloacele de transport în comun. 
La cele  4 evenimente au participat 140 de voluntari care au prezentat campania la 2500 de 
clujeni,  fiind colectate  şi  distribuite  500 de volume.  În parcul  Detunata  s-a inaugurat  în 
prezenţa primarului Sorin Apostu primul spaţiu dedicat lecturii din Cluj-Napoca.
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Denumire proiect : Business Smart School

1. Încadrare proiect*: P2/ CLP
2. Organizator: Organizaţia Studentilor Economişti
3. Parteneri: Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
4. Perioadă şi loc de desfăşurare: 04.08-05.10.2010/ Cluj-Napoca
5. Participanţi/ beneficiari: 30/250

      6.  Scop proiect:  Stimularea  spiritului  antreprenorial  în  rândul  studenţilor  pasionaţi  de 
economie

7.  Descriere  proiect:   Prin  acest  proiect  au  fost  instruiţi  30  de  tineri  în  domeniul 
antreprenorial,  instruire  finalizată  cu  redactarea  unui  plan  de  afaceri,   prin  interacţiunea 
directă  între  studenţi,  mediul  academic  şi  piaţa  muncii.  Trainingurile  si  activitatea  de 
elaborare a business plan-ului au fost susţinute de manageri a unor firme clujene cunoscute. 
Proiectul s-a încheiat prin prezentarea planurilor de afaceri elaborate pe perioada proiectului 
si premierea lor.

c) proiecte selectate la Concursul naţional de proiecte

 Nr. Proiecte pe componenta naţională:2

Denumire proiect : Entrepreneurship School 2010

1. Încadrare proiect*: P2/ CNP
2. Organizator: AIESEC Cluj-Napoca
3. Parteneri: deKlausen
4. Perioadă şi loc de desfăşurare: 3 septembrie - 9 octombrie 2010/ Cluj-Napoca

      5.  Scop proiect:  Stimularea  studenţilor  în asumarea  activă  şi  responsabilă  a rolului  de 
antreprenori, respectiv promotori ai schimbării pozitive si durabile la nivelul comunităţii
6. Descriere proiect: Prioiectul si-a propus dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor personale şi 
profesionale a 43 de studenţi din 15 judeţe în domeniul antreprenoriatului, pe parcursul a 4 zile 
de desfăşurare a proiectului . Pentru a atinge acest obiectiv s-au organizat 3 zile de traininguri , 
pe parcursul cărora participanţii au primit pregătire în domeniul antreprenoriatului, dar au avut si 
workshopuri în cadrul cărora au lucrat în echipă pentru dezvoltarea business plan-ului. Proiectul 
a  avut  ca finalitate  scrierea  a   7  planuri  de afaceri  de către  cei  43 de participanţi  în cadrul 
sesiunilor de coaching, feed-back şi a workshop-urilor.  Echipele si-au prezentat ideile de afaceri 
în faţa unor potenţiali investitori.

Denumire proiect : Seminar de formare pentru elevii din Miercurea Ciuc
1. Încadrare proiect*: P2/ CNP
2. Organizator: Asociaţia Fundament
3. Parteneri: Fundatia Joannes Kajoni
4. Perioadă şi loc de desfăşurare:  06 septembrie - 15 noiembrie 2010 în Miercurea Ciuc, 

judetul HARGHITA
5. Participanţi/ beneficiari: 28/250

      6. Scop proiect:  Dezvoltarea capacităţii instituţionale a organizaţiilor neguvernamentale de 
tineret 
      7. Descriere proiect: Proiectul a constat în seminarii de formare si activităţi practice privind 
scrierea si implementarea unor proiecte de către/si pentru elevii din 5 şcoli din Miercurea Ciuc. 
În cadrul acestui proiect prin seminariile  şi workshop-urile organizate s-a urmărit dezvoltarea 
capacităţii de organizare de evenimentelor de/pentru elevilor din cinci licee din oraşul Miercurea 
Ciuc. Astfel elevii membrii ai organizaţiilor de tineret, consiliilor de elevi, au fost învăţaţi  , cum 
să organizeze evenimente de ţinută. 
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 - componenta internaţională
 - numărul proiectelor finanţate:1

Denumire proiect : Trainers of Tomorrow
1. Încadrare proiect*: P2/ internaţional
2. Organizator: AIESEC Cluj-Napoca
3. Parteneri: AIESEC Polska
4. Perioadă şi loc de desfăşurare: 04.09-21.11.2010/ Cluj-Napoca 
5. Participanţi/ beneficiari: 10/500

      6.  Scop  proiect:  Dezvoltarea  abilitatilor  de  training  si  competente  de  comunicare  si 
prezentare in randul a 10 tineri din Romania si Polonia
      7. Descriere proiect: Proiectul  la care au participat 10 tineri din Romania şi Polonia  a  oferit 
cadrul propice pentru exersarea si dezvoltarea abilitatilor de prezentare, comunicare si lucru in 
echipa   ( cu aplicaţii practice desfasurate la o grădiniţă). S-a urmărit astfel dezvoltarea personală 
a  participanţilor   intr-un  mediu  multicultural,  ceea  ce  a  implicat  depasirea  barierelor  si 
preconceptiilor culturale . Temele unde tinerii si-au dezvoltarea cunostiintelor  şi abilităţile au 
fost : comunicare, prezentare,  dezvoltarea si livrarea de traininguri. 

3.  Modalităţi  de  colaborare  cu organizaţiile  de şi  pentru tineret,  consiliile  elevilor,  
fundaţia  judeţenă pentru tineret,  organele administraţiei  publice locale  şi  alte  instituţii  cu 
atribuţii în domeniul tineretului.

Organizaţiile de/pentru tineret au fost informate şi consultate periodic prin email asupra 
unor chestiuni de interes general.  

În acţiunile noastre proprii au fost atraşi parteneri: ONG-uri de tineret ( OSE, AIESEC, 
S4YD),  Centrul  de  Prevenire  şi  Consiliere  Antidrog,  Librăria  Humanitas,  Primăria  Cluj  la 
proiectul Lecturi a la Cluj, UBB Cluj, Universitatea Sapienţia.

Organizare de întalniri atat cu actorii locali cât şi regionale şi naţionale.

4. Aprecierea şi evaluarea activităţii personalului cu atribuţii în domeniul de tineret
În  anul 2010 s-a făcut evaluarea activităţii personalului cu atribuţii în domeniul de tineret şi 
a  performanţelor  lor  profesionale,  iar  aprecierile  făcute  au  avut  în  vedere  fişa  şi 
caracteristicile postului, discuţii individuale pe baza criteriilor de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale fiecărui salariat şi anume: gradul de îndeplinire a standardelor de 
performanţă,  asumarea  responsabilităţilor,  adecvarea  la  complexitatea  muncii,  iniţiativă  şi 
creativitate. Calificativele au fost FB. Şi B.

5. Propuneri de optimizare a domeniului tineretului
O mai bună comunicare între DJST si ONG-urile de tineret pe de o parte şi Autorităţile locale 

pe de altă parte. 
Asigurarea unei platforme de dialog permanent, si iniţierea unor proiecte mari realizate cu 

resurse comune. 
Dezvoltarea de proiecte în parteneriat în vederea cresterii gradului de atragere a finantarii 

europene.

6.  Prezentarea de propuneri de acţiuni pentru tineret la nivelul local, naţional pentru 
anul 2011.

Nume de cod VOLUNTAR

Eveniment destinat promovarii voluntariatului in context international. Se vor organiza nouă 
evenimente, cate unul in fiecare luna. Fiecare eveniment va avea o durata de aproximativ 
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două  ore  si  va  consta  din:  discutii,  prezentari,  jocuri  si  proiectii  despre  experientele  de 
voluntariat din diferite tari.
Participanti: 20-30 de tineri/ eveniment
Locatie: Carturesti/ Humanitas
Facilitatori: 
- Voluntarii internationali prezenti in Cluj din respective tara, prin programul de exchange, 
EVS si/sau Erasmus.
- Voluntari din Cluj care au luat parte la stagii de voluntariat in respectivele tari.
Tari:
Martie – Slovacia
April-Polonia
Mai - Grecia
Iunie – Turcia
Iuie- Septembrie : Brazilia, Germania, Ucraina, Cehia, etc.
Octombrie - Noiembrie: Turcia, Tunisia

Activitati:
-      Prezentarea tarii
- Prezentarea voluntariatului in tara respectiva
- Experiente de voluntariat in respective tara, relaltate de voluntari romani 
- Exemple de proiecte de voluntariat in tara respectiva

- Concurs interactive

- Atelier de invatare “Fi voluntar in…” Voluntar-Wolrd Caffe

Proiectul  are  ca  scop  încurajarea  colaborării  între  ONG-urile  clujene  in  vederea  cresterii  calitatii 
activităţilor de voluntariat.

Activitati proiectului încurajeaza colaborarea intre ONG-uri si schimbul de bune practici

Participanti: 
- aprox. 20 de tineri 

- 10 ONG-uri ( ~2 reprezentanţi de la fiecare organizaţie)

- Autoritati publice

- Reprezentanti ai universitatii

Durata: 1 zi (12 mai) în cadrul Saptamanii Nationale a Voluntariatului (9-15 mai)
Activitati:
-  pecha  chucha:  fiecare  ONG va  avea  la  dispozitie  20  de  imagini  si  20 de  secunde per 
imagina pentru a prezenta propria conceptie asupra voluntariatului prin proiectele realizate
- masa rotunda “proiecte de voluntariat, colaborari si experiente”
-împărtăşirea experientelor de voluntariat de către AIESEC Cluj-Napoca ( se vor distribui 
broşuri special redactate şi tipărite  în acest scop).

2 Mai - Ziua Tineretului
Proiectul  care  se  va  desfăşura  în  data  de  2 Mai  avand ca  scop  marcarea  Zilei   Naţionale  a 

Tineretului va oferi tinerilor din municipiul Cluj-Napoca  o serie de evenimente culturale, sportive, 
distractive în care acestia să se implice în ziua care le este dedicată. Astfel ne propunem să atragem ca 
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parteneri  Casa  de  Cultură  a  Sudenţilor  Cluj-Napoca,  Universitatea  Babeş-Bolyai,  Organizaţia 
Studenţilor Economişti.

Participanţi: aproximativ  500 de tineri
Printre activităţile din această zi se vor regăsi:
3.  Vizitarea  Grădinii Botanice  - Intrare liberă pentru tineri la Grădina Botanică "Alexandru Borza" 
Cluj-Napoca, ,  str.  Republicii,  nr.  42.  Eveniment  realizat în parteneriat cu Universitatea „Babeş-
Bolyai” Cluj-Napoca
4. Întreceri sportive: Crosul Tineretului (parcul Central din Cluj-Napoca) - în colaborare cu Asociaţia 
Judeţeană de Atletism Cluj
De  asemenea  ne  propunem  continuarea  proiectelor  deja  tradiţionale  :  INTERART  care  se  va 

desfăşura în spaţiul  generos al  Librăriei  Humanitas din Cluj,  Centrul  de Resurse pentru ONG, Viaţă 
sănătoasă fără tutun în parteneriat cu CPCA Cluj,  Pomul de Craciun în parteneriat cu  Liceul pentru 
Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca. 

Pe langa aceste proiecte se vor mai desfăşura proiectele aprobate prin Concursul Local de Proiecte, 
Concursul Naţional de Proiecte, Concursul Naţional de Proiecte componenta Internaţională 2011.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj

Director Executiv
Constantin Raduta
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	R A P O R T
	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. 
	In 2010, Directia judeteana pentru Sport si Tineret Cluj în colaborare cu cluburile sportive si asociatiile judetene pe ramuri de sport existente au organizat si sprijinit desfasurarea în bune conditii a competitiilor prevazute în calendarul sportiv judetean, astfel, din totalul de 138              competitii propuse a se realiza în anul 2010 s-au realizat 126 de competitii, iar la cap. <Alte activitati> au fost finantate actiuni precum acordarea de alimentatie de efort pentru 52 de sportivi si editarea de catre cabinetul metodic a revistei “Palestrica Mileniului III, Sport si Civilizatie”.
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