
Raport
privind activitatea Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Cluj, 2014

 Analiza  realizarii  obiectivelor  si  indicatorilor din programul “Promovarea Sportului de
Performanta”  

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.
         In acest an în calendarul sportiv judetean au fost prevazute un numar de 130 competitii cu un buget
total de 100.000 lei, din care pana la aceasta data a fost cheltuita suma de 82.003 lei.

Pentru sustinerea activitatii  de performanta s-a cheltuit  suma de 40.000 lei prin acordarea de
echipamente sportive,  avand alocata suma de 10.000 lei  pentru premierea celor mai  buni sportivi  ai
judetului în anul 2014, ce va avea loc la finele anului.

Jocuri Olimpice de Tineret 2014:     JUDO: Dobre Stefania – Locul II – 63 kg. – Tineret (Nanjing - China)
Camp. Mondiale – 2014:   JUDO:  Pop Alexandra – Locul III – 48 kg. – Junioare (Miami - SUA)

                          Chitu Alexandra - Locul II – 52 kg. – Senioare (Chelyabinsk, Rusia)
HANDBAL: Cristina Laslo – Locul I si cea mai tehnica jucatoare din lume -  U 18(Macedonia)
FOTBAL TENIS: Varo Norbert     - Medalie de aur - simplu junior (Nicosia - Cipru)

                                            - Medalie de aur - dublu juniori
                                                                      - Medalie de aur - triplu juniori
                                                                      - Medalie de aur - triplu mixt under 21

Bica Ionut     
                                - Medalie de aur - dublu juniori
                                - Medalie de aur - triplu juniori
                                - Medalie de aur - dublu mixt under 21

Alexandra Petricas  – Medalie de aur – dublu senioare
           -  Medalie de aur – triplu senioare

  Camp. Europene – 2014 :
  TENIS DE MASA         Sipos Rares     -      Loc 1  - individual juniori II (Italia)

- Loc 2 – echipe Romania 
- Loc 2 – dublu masculin
- Loc 2 – dublu mixt

   JUDO: Alexandra Pop – Locul II – 48 kg. – Junioare (Bucuresti - Romania)
                               KARATE TRADITIONAL: Negru Adriana/ Seniori   - 1 medalie de aur

                      - 1 medalie de argint
                      - 1 medalie de bronz

                                                                                                     - 1 loc.IV 
                   Nas Carina / Juniori  -  3 medalii de aur

     Tot  la  acest  capitol  al  performantei  sportive subliniem 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. De asemenea s-a alocat din partea MTS suma de 82.993,72 lei, pentru
reparatia si modernizarea salii de judo din incinta salii sporturilor ”Horea Demian”, unde isi desfasoara
activitatea Lotul Olimpic al Romaniei de Judo feminin, lucrari ce se vor efectua pana la sfarsitul anului
in curs. Tot în judetul Cluj, respectiv în municipiul Dej functioneaza pe langa Liceul Alexandru Papiu
Ilarian si Centrul National Olimpic de Excelenta la volei masculin. 



In anul 2014, la nivelul judetului Cluj functioneaza un numar de peste:
- 230 structuri sportive afiliate la federatiile sportive de specialitate si 6000 sportivi legitimati

la toate categoriile de varsta.

Fata de anul 2013, in acest an s-a obtinut suma de 32.000 lei de la Consiliul Judetean Cluj pentru
Asociatiile Judetene pe ramuri de sport, in urma selectiei fiind finantate un numar de 8 proiecte, pentru
activitatea sportiva a acestora.

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

In  cadrul  acestei  ramuri  sportive,  Asociatia  Judeteana  Sportul  pentru  Toti  în  colaborare  cu
D.J.S.T.  Cluj au întocmit un calendar competitional – Programul “Sportul pentru Toti”. 

Pana in prezent din totalul de 18 actiuni propuse, s-au desfasurat 17 actiuni cu un cost total de
11.000 lei.  La aceste actiuni au participat peste 4.000 persoane, la toate categoriile de varsta, cu un
impact pozitiv asupra participantilor.   

 Situaţia  acţiunilor  de  tineret finanţate  în  perioada   01.01.2014 – 12.11.2014
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50.000 10.000 24.000 16.000 21.127 lei

P1- Program Centru de Tineret Mihai Viteazu
 Buget pentru anul 2014: 10.000 lei

 Nr.proiectelor din calendar: 2 

 Nr. proiectelor realizate: 1

 Nr. proiectelor în derulare: 1 

P2- Concurs local de proiecte
 Buget inițial pentru anul 2014: 24.000 lei

 Nr.proiectelor înscrise pentru CLP: 23

 Nr. proiectelor admise în urma CLP: 4

 Nr. proiectelor finanțate: 3 

 Nr. proiectelor decontate: 2

P2- proiecte de tineret proprii și/sau în parteneriat
 Buget inițial pentru anul 2014: 16.000 lei

 Sume din redistribuiri: 11.600 lei (CLP)

 Nr.proiectelor din calendar: 8



 Nr. proiectelor realizate: 3

 Nr. proiectelor în derulare: 5

 Analiza realizarii  obiectivelor si indicatorilor din programul “Intretinere,  functionare si
dezvoltare a bazei materiale proprii”. 

In administrarea DJST Cluj, exista Sediul Administrativ, Sala Sporturilor Horea Demian, Sala de
Gimnastica Sonia Iovan, Complexul de Cazare Hotel Stadion si Complex de Cazare Sportivi si Tineri

In  cursul  anului,  ne-am  preocupat  pentru  intretinerea,  modernizarea  si  dezvoltarea  bazei
materiale proprii. S-au avut în vedere:

- Intretinere curenta
- Stabilirea programului de utilizare a bazelor sportive
-  Analiza cheltuielilor de intretinere si functionare

Pe parcursul anului 2014, sunt in desfasurare un numar de 6 contracte de închiriere a unor spatii
aflate în administrarea DJST Cluj. Doua corpuri de cladire apartinand Complexului de Cazare Sportivi
si Tineri s-au dat în folosinta gratuita la CSU Mobitelco Cluj, prin Hotarare de Guvern nr 721/2014.

 Probleme tehnico-economice cu care se confrunta institutia.

Avand in  vedere  faptul  ca  Sala  Sporturilor  ”Horea  Demian”,  Sala  de  Gimnastica  si  Scrima
”Sonia Iovan”, Complexul de Cazare Hotel ”Stadion”, au fost date în folosinta în urma cu peste 40 de
ani, sunt necesare lucrari ample de reparatii si întretinere pentru aducerea acestor obiective la cerintele si
standardele actuale. În acest sens a fost întocmita o documentatie tehnica pentru lucrari de reparatii de
catre o firma specializata. Valoarea totala a acestor lucrari pe cele trei obiective, care implica expertiza,
documentatie,  avizare  lucrari,  proiect  tehnic  si  executie,  conform documentatiei  tehnice  (atasata)  se
ridica la suma de  600.000 Euro.
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