RAPORT
privind activitatea Directiei Judetene Pentru
Sport si Tineret Cluj
în anul 2012
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
73 % .
Din totalul de 165 competitii prevazute în calendarul sportiv judetean s-au realizat 120, din care
au fost finantate un numar de 56 competitii, valoarea totala a acestora fiind de 112.750 lei, costul
mediu pe competitii fiind de 2.013 lei.
Pentru sustinerea activitatii de performanta s-a cheltuit suma de 21.750 lei prin acordarea
alimentatiei de efort pentru un numar de 68 sportivi legitimati.

REZULTATE OBTINUTE LA COMPETITIILE NATIONALE – 2012
RAMURA DE SPORT
Atletism
Baschet

Box
Culturism
Fotbal

Fotbal Tenis
Haltere
Handbal

CATEGORIA
DE VARSTA
Sen.Tineret
Copii
Jun.

Tin. + Jun.
Jun.
Sen.
Sen.
Jun.
Sen.
Tineret
Sen.
Jun.

REZULTATUL
Camp. National – 25 loc I, 12 Loc II, 17 loc III
Camp. National – 2 loc I
Camp. National – 5 loc II
Camp. National – 5 loc III
Cupa Romaniei – 3 loc I, 1 loc III
Camp. National – 5 loc I, 1 loc II
Camp. National – 7 loc I
Camp. National – 2 loc I
Cupa Romaniei – 1 loc I
Camp. National – 1 loc I
Camp. National – 1 loc I
Camp. National – 10 loc III
Camp. National – 1 loc II
Camp. National – 1 loc I

Judo
Karate Traditional

Karate WKC

Lupte Libere
Natatie si Pentatlon Modern
Orientare Sportiva
Patinaj Viteza
Rugby
Taekwon-do ITF
Tenis
Tenis de masa

Sen.
Jun.
Sen.
Tineret
Jun.
Sen.
Tineret
Jun.
Jun.
Sen.
Sen.
Copii
Sen.
Jun.
Jun.
Sen.
Sen.
Jun.
Jun.
Jun.

Camp. National – 3 loc I
Camp. National – 3 loc I, 5 loc III
Camp. National – 1 loc I, 2 loc II, 1 loc III
Camp. National – 1 loc I,
Camp. National – 1 loc II, 1 loc III
Camp. National – 27 loc I, 6 loc II, 12 loc III
Camp. National – 1 loc I
Camp. National – 5 loc I, 2 loc II, 3 loc III
Camp. National – 1 loc I, 1 loc II
Camp. National – 2 loc I, 1 loc II
Camp. National – 2 loc I, 2 loc II, 2 loc III
Camp. National – 4 loc I, 2 loc II, 2 loc III
Camp. National – 3 loc I, 3 loc II, 4 loc III
Camp. National – 3 loc I, 3 loc II, 3 loc III
Camp. National – 28 loc I, 17 loc III
Camp. National – 9 loc I, 3 loc II
Camp. National – 1 loc II
Camp. National – 9 loc I, 7 loc II, 6 loc III
Camp. National – 1 loc I, 1 loc II
Camp. National – 7 loc I, 1 loc II, 3 loc III

Medalii la competitiile nationale in anul 2012:
Total 305, din care Aur – 158, Argint – 55, Bronz - 92

REZULTATE LA COMPETITIILE INTERNATIONALE – 2012
RAMURA DE SPORT
Atletism

Baschet
Fotbal Tenis
Haltere
Judo

Karate Traditional

Karate WKC

Lupte Libere
Majorete

Popice
Taekwon-do ITF
Tenis de masa

CATEGORIA
DE VARSTA
Sen.
Sen.
Jun.
Tinret
Sen.
Tin.
Sen.
Cadeti
Tineret
Sen.
Cadeti
Copii
Copii
Sen.
Sen.
Copii
Sen.
Sen.
Cadete
Jun.
Sen
Sen.
Jun.

REZULTATUL
Camp. Mondial –1 loc VI
Camp. Balcanic 1 loc II, 1 loc III
Camp. Balcanic 3 loc I, 2 loc II, 1 loc III
Camp. Mondial Universitar – 1 loc II
Camp. European – 11 Loc I
Camp. European – 2 Loc I, 1 Loc III
Jocurile Olimpice – 1 loc II
Camp. European – 1 Loc I, 1 loc III
Camp. European – 1 LocVII
Camp. European – 1 Loc I, 2 Loc II, 2 Loc III
Camp. European – 4 Loc I, 2 Loc II, 3 loc III
Camp. European – 4 Loc I, 2 Loc II, 1 loc III, 2 loc IV
Camp. Balcanic – 7 loc I, 4 loc II, 5 loc III
Camp. Mondial – 14 Loc I, 6 Loc II, 9 Loc III,
Camp. European – 12 Loc I, 10 Loc II, 3 Loc III,
Camp. European – 4 Loc I, 4 Loc II, 4 Loc III
Camp. Europen – 1 Loc III
Camp. European – 1 loc I, 1 loc II
Camp. European – 1 loc I, 1 loc II
Camp. European – 1 loc I
Camp. Mondial – 1 Loc I
Camp. European – 2 Loc I, 2 Loc II, 3 Loc III, 2 Loc V, 2 Loc VI
Camp. Balcanic – 1 loc I, 2 loc III

Medalii la competitiile internationale in anul 2012:
Total 144, din care Aur – 70, Argint – 39, Bronz - 35.

Participare la loturile nationale:
Antrenori:
- Lotul Olimpic de Judo – Bercean Florin - Sen. Fem.
- Lotul Olimpic de Haltere – Ionut Felecan – Sen. – Masc.
- Lotul Olimpic de Judo - Jeanina Inclezan si Simona Richter – jun. Fem.
- Lotul Olimpic de Atletism – Ille Ana – Jun. Fem.
- Lotul Olimpic de Lupte – Suteu Aurel – Sen.
- Lot N. Atletism – Macelaru Melintia, Bogdan Vasile
- Lot N. Rugby – Horea Hampea
- Lot N. Orientare – Fey Sandor
- Lot N. Patinaj – Timis Horea
- Lot National de Baschet - Jun. – 4 antrenori
- Kineto-terapeut – Baciu Victor – lot olimpic handbal feminin

Sportivi :
Atletism - 8, Taekwon-do ITF – 8, Kiokushin traditional – 3, Karate WKC – 21, Karate
Traditional – 2, Scrabble – 4, Fotbal tenis – 5, Tenis de masa – 2, Handbal masc. sen - 4, jun. – 5,
Handbal fem. sen + tin. – 5, jun. – 4, Haltere – 3, Lupte libere -2, Judo – 10, Inot – 2, Polo – 2,
Orientare sportiva – 2, patinaj - 2, Rugby – 3, Sah – 2, Baschet masc. – sen. 3, jun. masc. 28,
fem. Tin. – 1.
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, 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 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 2012 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 V-a, Turneul international de baschet masc-seniori si handbal
fem-senioare, Concursul International de Dans Sportiv “Cupa Napoca”, Raliul Clujului, Cupa
Campionilor Europeni – Karate WKC, turneu de calificare in grupele Champions League la
handbal feminin, participarea in grupele Champions League a echipei de handbal feminin U
Jolidon Cluj, Cupa DAVIS – la tenis, precum si competitii interne: Maratonul Clujului, Crosul
de Noapte, Finalele Campionatele Nationale de Karate traditional copii, Judo-seniori, baschet –
jun., Campionatele Nationale de oina, aeromodelism, orientare precum si cursuri de
perfectionare arbitrii si stagii de pregatire.

Mentionam faptul ca orasul Cluj Napoca a fost primul si singurul oras din tara care a avut in
anul 2012, un numar de 4 echipe participante in Champions League, acestea fiind CFR Cluj fotbal, U Jolidon Cluj – handbal fem., - CF Olimpia Universitatea Tehnica Cluj Napoca - fotbal
feminin si clubul CFR Cluj – popice.
In teritoriu se practica un numar de 48 ramuri de sport din totalul de 77 ramuri recunoscute
oficial în tara.
Procesul de selectie, initiere si promovare este asigurat de :
- 216 antrenori
- 102 instructori sportivi,
- 256 arbitrii;
- 89 maestrii ai sportului;
- 29 maestrii emeriti ai sportului;
- 31 antrenori emeriti
In anul 2012, 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.

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,
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 2012, din totalul de 29 actiuni propuse, s-au desfasurat 23, cu un cost
total de 26.750 lei, costul mediu fiind de 1.163 lei / actiune. La aceste actiuni au participat un
numar de 4.016 persoane, la toate categoriile de varsta, cu un impact pozitiv asupra
participantilor. Competitiile cele mai populate au fost Cupa 1 iunie, Crosul loteriei, Cupa 1
Decembrie. Separat s-au desfasurat actiuni individuale pe tot parcursul anului
c) Analiza realizarii obiectivelor si indicatorilor din programul “Intretinere, functionare si
dezvoltare a bazei materiale din judetul Cluj”.
In cursul anului 2012, 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 programului de utilizare a bazelor sportive
- Analiza cheltuielilor de intretinere si functionare
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.
e)

Organizarea si desfasurarea calendarului sportiv judetean pe anul 2012;

In 2012, 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 165
competitii propuse a se realiza în anul 2012 s-au realizat 120 de competitii, iar la cap. <Alte
activitati> au fost finantate actiuni precum acordarea de alimentatie de efort pentru 68 de
sportivi.
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 2012 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:

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 4.160 de sportivi.
Totodata amintim faptul ca în judetul Cluj la finele anului 2012 erau constituite un numar de
261 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 2012 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 2012 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.
In incinta Salii Sporturilor „Horea Demian” functioneaza „Centrul de Refacere si
Recuperare pentru Sportivi” al Clubului Sportiv „U” Cluj, unde in anul precedent au fost
tratati posttraumatic un numar de 250 sportivi. Centrul dispune de sala de kinetoterapie,
înzestrata cu aparatura pentru exercitii de recuperare, bicicleta, bicicleta eliptica, bazin cu
apa calda, jacuzzi, hidromasaj, masaj plantar, sauna umeda si sauna uscata. Centrul este
deservit de 2 kinetoterapeuti si 1 doctor balneolog.
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 51
de salariati, dintre care 14 functionari publici in cadrul Aparatului Propriu al DJST Cluj si 37
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”,
Complex Hotelier Sportiv “ Stadion.”si Complex Cazare Cluj-Napoca
La începutul anului 2012 am evaluat împreuna cu ceilalti membrii din conducerea DJST
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 2012, 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.
Structura organizatorica, cuprinde 13 posturi de functionar publici de executie si 1
functionari publici de conducere – director executiv - împartiti pe urmatoarele compartimente:
- Conducere
- Financiar buget – plati,
- Contabilitate salarii – resurse umane,
- Juridic,
- Achizitii publice – investitii – patrimoniu – administrativ
- Sport
- Tineret

In cadrul Unitatii de Administrare a Bazelor Sportive, care cuprinde Sala Sporturilor
“Horia. Demian”, Sala de Gimnastica si Scrima “Sonia Iovan”, Complexul Hotelier Sportiv
“Stadion”, Complexul de cazare pentru Tinert Cluj Napoca sunt angajati în vederea întretinerii
acestor baze un numar de 35 muncitori.
De aceea, pentru anul 2012 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.
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 2012, 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.
l) Rolul si implicarea D.J.S.T. Cluj în sustinerea si organizarea activitatii sportive în
comunele si orasele mari;
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 2012 s-au organizat cateva actiuni de selectie la lupte libere, actiuni ce s-au desfasurat
in diferite centre unde au participat copii din 8.
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 2012 cu organele administratiei publice locale a fost
buna, reusind sa obtinem finantari de la Consiliul Local, fapt ce a permis organizarea unor
importante competitii.
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.
Raportul privind activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Cluj, în anul 2012, în
domeniul tineretului

1.

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

În judeţul Cluj activează două Centre de Tineret şi anume Centrul de Tineret Mihai Viteazu şi
Centrul de Tineret TIM-TIN Câmpia Turzii.
În anul 2012 în cadrul Centrelor de Tineret administrate de către DJST Cluj s-au desfăşurat atât acţiuni
permanente cât şi punctuale majoritatea susţinute financiar de către Primăriile şi Consiliile Locale ale
localităţilor unde acestea se găsesc : comuna Mihai Viteazu şi Câmpia Turzii ( atrase ca parteneri).

Numărul acţiunilor punctuale finanţate:2
Numărul prarticipanţilor: 2.500

Activităţi cu caracter permanent:

Centrul de Tineret Mihai Viteazu
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, Ziua Naţională 1 Decembrie.

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
Dezbateri pe teme social politice de actualitate unde sunt invitate personalităţi politice locale
ACTIVITĂŢI SPORTIVE
Carate

Activităţi punctuale la Centrul de Tineret din comuna Mihai Viteazu

Denumire proiect: Tinereţe de Ziua Recoltei
Organizator: DJST Cluj
Parteneri: Primăria şi Consiliiul Local al Comunei Mihai Viteazul
Perioada /Loc de desfăşurare: 15-31.10.2012 în localitatea Mihai Viteazul
Participanţi/beneficiari: 40/500
Scop: Atragerea tinerilor la activitati culturale si sportive
Obiective:
O1: Implicarea unui nr. 40 de tineri în activităţi culturale, sportive şi de divertisment;
O2: Dezvoltarea sentimentului de apartenenţă a tinerilor la comunitatea locală;
O3: Păstrarea şi cultivarea obiceiurilor si tradiţiilor folclorice din zonă
Descriere proiect: Proiectul şi si-a propus implicarea unui număr de 100 de tineri în activităţi
cultural-artistice, targ cu produse agricole, concursuri de gătit.
În cadrul evenimentului s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- Spectacol artistic prezentat de formaţii din comuna Mihai Viteazu şi din judeţele Alba, Bihor şi
Sălaj
- Expoziţie legumicolă avand ca produs principal ceapa
- Standuri cu mâncăruri şi băuturi
- Acordare de diplome

Denumire proiect: 1 Decembrie 1918 - Historia magistra vitae
Tip proiect: Activitati socio-culturale , activităţi sportive;
Organizator: DJST Cluj
Parteneri: Primăria şi Consiliul Local al Comunei Mihai Viteazu
Perioada /Loc de desfăşurare: 27.11-01.12. 2012/ comuna Mihai Viteazu judeţul Cluj
Participanţi/beneficiari:40/500

Scop: Dezvoltarea sentimentului patriotic în rândul tinerilor
Obiective:
O1: Implicarea unui număr de 30 de tineri în competiţiile sportive de fotbal-tenis
O2: Participarea unui număr de 65 de tineri la activităţile cultural-artistice cu caracter
patriotic
Descriere proiect: Proiectul şi-a propus implicarea unui număr de 200 de tineri în activităţi culturalartistice şi educative. În cadrul evenimentului s-au desfăşurat următoarele activităţi:
Ziua I ( 29 noiembrie )
-locul: caminul cultural:
-spectacol de dans modern;
-spectacol omagial de folclor cu participarea unor ansambluri folclorice din judetele: Mureş
şi Bistriţa-Năsăud;
Ziua II ( 1 decembrie ) :

-locul: primarie

-evocarea evenimentului istoric de la 1 decembrie 1918 – unirea tuturor românilor într-un
singur stat – în faţa statuii lui Mihai Viteazu din localitate;
-depunere de coroane.
-focuri de artificii;

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 DJST Cluj
•

Numărul acţiunilor: 11

•

priorităţile îndeplinite ale programului de guvernare pentru acţiuni proprii sau în parteneriat ale

DJST Cluj
-

Acţiunile proprii si în parteneriat au vizat următoarele priorităţi:

A.

Participarea civică: sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat; sprijinirea înfiinţării de

structuri de/pentru tineret; dezvoltarea şi diversificarea celor existente; facilitarea consultării între
autorităţile centrale şi locale şi structurile reprezentative de tineret; dezvoltarea de parteneriate între
structurile de/pentru tineret şi administraţia publică centrală şi locală; dezvoltarea şi diversificarea
acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii.
B.

Participarea economică: stimularea activităţii economice a tinerilor; stimularea creativităţii

tinerilor în domeniul economic şi social.
C.

Participarea culturală: facilitarea accesului la actul de cultură şi creşterea consumului cultural la

tineri; sprijinirea şi stimularea activităţii culturale.

D.

Participarea la educaţie: dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale pentru

tineri; sprijinirea procesului de educare şi formare continuă; facilitarea mobilităţii tinerilor între sistemul de
învăţământ şi piaţa muncii; sprijinirea de acţiuni privind informarea, consilierea şi orientarea în carieră;
dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism pentru tineri
E.

Reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială: prevenirea şi

combaterea şomajului în rândul tinerilor
F.

Susţinerea de activităţi de tineret specifice minorităţilor naţionale, pentru întărirea diversităţii

şi incluziunea socială a acestora
G.

Parteneriate cu Consiliile Judeţene şi Consiliul Naţional al Elevilor

•

PROIECTE DESFĂŞURATE:
Denumire proiect: Tineretul din România în Mişcare
Program: Program de susţinere a acţiunilor de tineret – P2
Organizator: DJST Cluj
Parteneri: CJE Cluj,USMC
Perioada /Loc de desfăşurare: 1 aprilie-10 mai 2012/ judeţul Cluj
Participanţi/Beneficiari: 185/3000
Scop: Eficientizarea politicilor în domeniul tineretului
Obiective:
O1: Realizarea unui dialog structurat cu tinerii;
O2: Stabilirea unor repere comune cu societatea civilă pentru proiectele şi programele
ANST în domeniul tineretului.
Descriere proiect: Proiectul a constat în întâlniri între reprezentanţii DJST Cluj şi reprezentanţii
administrţiei publice locale, organizaţilor neguvernamentale de/ pentru tineret şi tineri din judeţ, la
nivelul oraşelor şi în comunele în care funcţionează ONGT sau există licee şi/sau grupuri şcolare , la
nivelul municipiilor, precum şi o întalnire la nivel judeţean unde au participat reprezentanţi desemnaţi
în etapa anterioare (1 din fiecare localitate). Pe ordinea de zi a acestor întâlniri s-au aflat următoarele
subiecte: prezentarea programelor DJST Cluj, prezentarea iniţiativei Tineretul în Mişcare - Europa
2020, analiza realizărilor pe plan local în domeniul tineretului, probleme existente la nivel local şi
propuneri de soluţionare a acestora, propuneri de proiecte pentru tineri de nivel local şi naţional, ce
este o Organizaţie neguvernamentală de/pentru tineret - modalitatea de înfiinţare. S-au completat
chestionare în toate localităţile unde am fost prezenţi. S-au ales reprezentanţi pentru etapa judeţeană.

La întâlnirea de la nivel judeţean, organizată în data de 3 mai 2012, la Complexul de
Cazare pentru Sportivi şi Tineri “Hotel Stadion” din Cluj-Napoca au

participat reprezentanţii

desemnaţi în etapa anterioară şi au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai: Prefecturii, Consiliului
Judeţean, Inspectoratului Şcolar Judeţen, Inspectoratului de Jandarmi, Inspectoratului Judeţean de
Poliţie, Direcţiei de Sănătate Publică, Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural
Naţional, Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Cluj, Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Direcţiei pentru Agricultură, Direcţiei pentru Mediu, Consiliului
Judeţean al Elevilor.
Invitaţii şi-au prezentat oferta de programe şi servicii destinate tinerilor.

Denumire proiect: 2 Mai - Ziua Naţională a Tineretului
Program: Program de susţinere a acţiunilor de tineret – P2
Organizator: DJST Cluj
Parteneri: UBB Cluj-Napoca, CCS, Asociaţii de Tineret
Perioada /Loc de desfăşurare: 28 aprilie-6 mai 2012/Cluj-Napoca
Participanţi/Beneficiari: 185/3000
Scop: Implicarea tinerilor în activităţi cultruale, sportive şi de divertisment cu ocazia zilei de 2 Mai Ziua Naţională a Tineretului
Obiective:
O1: implicarea unui număr de cel puţin 500 de tineri din judeţul Cluj în activităţi sportive,
culturale şi de divertisment care să marcheze Ziua Tineretului;
O2 : Creşterea motivării tinerilor pentru participarea la evenimente dedicate lor.
Descriere proiect: Proiectul a constat într-o serie de evenimente cultural-educative şi sportive , la
care să participe tinerii în ziua care le este dedicată. Astfel au fost atrasi ca parteneri Universitatea
Babeş-Bolyai, Grădina Botanică "Alexandru Borza", Universitatea Sapientia - Facultatea de Ştiinţe
şi Arte Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Cluj-Napoca - Turnul Croitorilor, Muzeul Etnografic al
Transilvaniei, Muzeul Farmaciei, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Cluj, Centrul de
Prevenire şi Consiliere Antidrog Cluj, Asociaţia AIESEC Cluj-Napoca, Uniunea Studenţească
Maghiară din Cluj, Organizaţia Studenţilor Economişti, Consiliul Judeţean al Elevilor Cluj, Uniunea
Organizaţiilor Studenţeşti Maghiare din România.Activităţile s-au derulat după următorul program:
08-16 Intrare liberă în Muzeul Etnografic al Transilvaniei pentru tineri până în 35 de ani (str.
Memorandumului nr.21);
10-16 Intrare liberă în Muzeul Farmaciei pentru tineri (în grupuri organizate) până în 35 de ani
(Piaţa Unirii nr.28);
10-18 Intrare liberă la Grădina Botanică “Alexandru Borza” pentru tineri până în 35 de ani (str.
Republicii nr.42);

11-18 Intrare liberă în Muzeul de Artă Cluj-Napoca pentru tineri până în 35 de ani (Piaţa Unirii
nr.30);
12-17 Distribuire Carduri Euro < 26 – Grădina Botanică “Alexandru Borza” (str. Republicii nr.42);
13-15 Marşul studenţilor în cadrul Zilelor Studenţilor KMDSZ (pe traseul Piaţa Unirii -> Pădurea
Hoia) în colaborare cu Uniunea Studenţească Maghiară din Cluj
15-21 Prezentarea echipelor / deschidere oficială Zilele Studenţilor KMDSZ (Pădurea Hoia)
15-16 Trăieşte-ţi viaţa, nu iluziile – campanie antidrog în Grădina Botanică “Alexandru Borza” (str.
Republicii nr.42) în colaborare Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog Cluj şi Consiliul
Judeţean al Elevilor Cluj ;
16-17 Crosul Tineretului

în Grădina Botanică “Alexandru Borza” în colaborare cu Consiliul

Judeţean al Elevilor Cluj (str. Republicii nr.42);
17-19 Best of Ffest 2011 – proiecţia filmelor premiate Ffest 2011-Festivalul Internaţional al
Filmului Studenţesc la Turnul Croitorilor (Str. Baba Novac nr. 35) în colaborare cu Universitatea
Sapientia - Facultatea de Ştiinţe şi Arte Cluj-Napoca;
18-21 Seara ONG-urilor de Tineret în colaborare cu AIESEC Cluj-Napoca ( în Uptown Arts Caffe,
str. David Ferenc nr.13)

Denumire proiect: Festivalul de Umor din Transilvania, ediția IX
Program: Program de susținere a acțiunilor de tineret – P2
Organizator:DJST CLUJ
Partener: Asociaţia DINAMIKA
Perioada /Loc de desfășurare: 20 aprilie- 4 mai 2012/Cluj-Napoca
Participanţi/Beneficiari: 50 persoane/ 2500 se spectatori
Scopul: Promovarea, susținerea şi recompensarea tinerelor talente
Obiective urmărite:
O1: Descoperirea tinerilor, care doresc să se afirme în umor sau parodie muzicală;
O2: Atragerea cel puțin 50 de participanți la concursul de umor;
O3: Sprijin în cariera pentru tinerii talentaţi.
Descriere proiect: Grupul țintă al acestui proiect au fost tinerii care simt o afinitate umor şi de
parodie muzicală și nu au ocazia de a ieşi în evidenţă. Festivalul a asigurarat cadrului de debut pe
scenă a tinerilor talentați, de a oferit un feed-back profesional.
Festivalul de Umor din Transilvania a fost un eveniment unic care pe lângă descoperirea și
promovarea tinerelor talente, în cadrul acțiunii s-a oferit grupului ținta din Cluj-Napoca o alternativă
constructivă de a petrece timpul liber la un spectacol de calitate. Festivalul de Umor a promoveat două
genuri artistice relativ noi, spectacolele de umor și de parodie muzicală care contribuie la specialitatea
evenimentului.

În cadrul programului s-a organizat o expoziție de caricatură, prezentare de carte și au fost invitaţi pe
scenă artiști renumiți în domeniul umorului atât din țară cât și din străinătate, dar accentul s-a pus pe
concursul organizat în vederea premierii celor mai buni tineri artiști. Astfel festivalul a contribuit la
descoperirea tinerilor, care doresc să se afirme în umor sau parodie muzicală, şi au fost atrasi 50 de
participanți la concursul de umor,

dintre care cei mai talendaţi au avut posibilitatea de a debuta pe

scenă.

Denumire proiect: Voluntariat Internaţional-The World Café
Program: Program de susţinere a acţiunilor de tineret – P2
Organizator: DJST Cluj
Parteneri: AIESEC Cluj-Napoca
Perioada /Loc de desfăşurare: 10 mai-30 iunie, 17 septembrie-15 noiembrie 2012/Cluj-Napoca
Participanţi/Beneficiari:100/500
Scop: Promovarea voluntariatului international în rândul tinerilor clujeni.
Obiective:
O1 Creşterea gradului de informare a 100 de tineri asupra practicilor de voluntariat
internaţional;
O2: Creşterea gradului de conştientizare a 100 de tineri asupra valorilor culturale naţionale
si străine
Descriere proiect: Proiect a fost destinat promovării voluntariatului in context internaţional. Fiecare
eveniment a avut o durată de aproximativ două ore şi a constat din: discuţii, prezentări, jocuri şi
proiecţii despre experientele de voluntariat din diferite ţari.
Astfel în cadrul acest proiect am organizat în anul 2012 o serie de evenimente avand ca
obiective de a crește gradul de conștientizare a tinerilor asupra valorilor naționale și internaționale,
crearea unui cadru de auto-descoperire a participantilor, impulsionarea activităților culturale,
dezvoltarea abilităților de comunicare şi înţelegere între culturi. Aceste scopuri pe care ni le-am
propus sau concretizat în evenimente desfășurate în perioada mai- noiembrie 2012.
Evenimentele s-au desfășurat sub forma de World Caffe, concentrându-ne pe discutii
pentru a incuraja deschiderea românilor către noi viziuni care sa-i ajute la scăderea riscului apariţiei
ideilor preconcepute şi a stereotipurilor.
Exemple de evenimente organizate:
În data de 28 iunie am organizat un eveniment cu tematica “Cum să fi ambasador al
României” având invitați care au fost plecati cu diferite programe în străinătate, și am dezbătut
imaginea României în străinătate, venind cu sugestii de îmbunătățire a acesteia.
Un alt exemplu de eveniment care s-a bucurat de succes a fost in data de 22 noiembrie, care
a avut ca si tematica „Cum te ajuta educatia nonformala’’ unde participantii au dezbatut tematica
voluntariatului si care sunt beneficiile acesteia. Participanții au ajuns la concluzia că în mediul

economic actual, educația nonformala aduce un plus de valoare individului și vor căuta metode de
dezvoltare persoanală.
Ultimul eveniment desfășurat s-a numit Parcursul de la facultate la o carieră, unde
participanții au discutat despre care sunt pașii pentru a avea o carieră de succes, oportunitățile pe care
studenții le au la dispoziție pentru a fi pregătiți pentru cariera pe care și-o doresc.
Pentru a marca Ziua Internaţională a Voluntarului am organizat în parteneriat cu Uniunea
Studenţească Maghiară din Cluj a organizat o conferinţă masă-rotundă, în data de 5 decembrie pe
tema voluntariatului.

Denumire proiect: Diva de Cluj
Program: Program de susţinere a acţiunilor de tineret – P2
Organizator: DJST Cluj
Parteneri: ArtImage Cluj-Napoca
Perioada /Loc de desfăşurare: 15 aprilie - 30 mai/Cluj-Napoca
Participanţi/Beneficiari:20/500
Scop: Stimularea creativităţii tinerilor pasionaţi de fotografie
Obiective:
O1: Creşterea calităţii proiectelor fotografice ale tinerilor fotografi din Cluj-Napoca;
O2:Implicarea unui număr de 20 de tineri fotografi într-un concurs care să prezinte
Frumoasele Clujului
Descriere proiect: Proiectul a constat într-un concurs de fotografie care s-a adresat tinerilor cuprinși
între 18-35 ani, iubitori ai fotografiei, care să descrie frumosul feminin prin portrete fotografice.
Fiecare concurent, tânăr locuitor al Clujului a participat cu 3 fotografii, portet feminin ce descriu
același model, astfel: o imagine portret într-un ambient clujean; o imagine portret de studio; o imagine
portret la alegerea autorului. Pentru concurenții care nu dispun de studio Asociația ArtImage Cluj a
pus la dispoziția solicitanților, pe baza unei programări prealabile, , studioul Școlii de fotografie, cu
asistență, maximum 2 ore/ solicitant. Proiectul s-a finalizat cu expozţie de grup cu fotografiile
premiate.

Denumire proiect: Liceenii au talent
Program: Program de susținere a acțiunilor de tineret – P2
Organizator:DJST CLUJ
Partener: Uniunea Liceenilor Maghiari din judeţul Cluj
Perioada /Loc de desfășurare: 1 aprilie-30 aprilie 2012/Cluj-Napoca
Scopul: Descoperirea talentelor artistice ale elevilor
Participanţi/Beneficiari: 50 persoane/ 2500 se spectatori
Obiective urmărite:

O1: Promovarea talentelor artistice ale elevilor maghiari din liceele din judeţ;
O2: Exprimarea artistică a tinerelor talente într-o gală/spectacol
Participanți:
Descriere proiect: Proiectul si-a propus preselecţia elevilor de liceu care au talente artistice si
promovarea lor într-un concurs/gală în municipiul Cluj-Napoca, astfel asigurâdu-se cadrul de debut
pe scenă a tinerilor liceeni talentați . Totodată s-a ofert tinerilor din Cluj-Napoca o alternativă
constructivă de a petrece timpul liber încurajând manifestări creatoare.
Astfel în cadrul proiectulului “ Liceenii au talent” pe 26 aprilie ora 17:00 Consiliul Elevilor
Maghiari din judeţul Cluj în colaborare cu DJST Cluj a organizat o competiţie unde liceeni maghiari
din judeţul Cluj-Napoca au avut şansa de a-si arăta talentul. Concursul s-a numit "Sulisztár" şi a avut
loc în sala de sport a Liceului Teoretic Brassai Sámuel. La concurs au participat mai mulţi concurenţi
pentru a căştiga premiul cel mare. Ei au avut şansa de a arăta ce ştiu ei cel mai bine, şi fiecare
concurent a putut să-şi exprime talentul fie vocal, fie pe un instrument muzical. Juriul a fost alcătuit
din 3 membrii iar prezentatorii au pus întrebări în legătură cu producţia concurentului.

Denumire proiect: FOTOONG - Cursuri de inițiere în fotografia și prelucrarea digitală a imaginii
pentru ONG
Program: Program de susţinere a acţiunilor de tineret – P2
Organizator: DJST Cluj
Parteneri: ArtImage Cluj-Napoca
Perioada /Loc de desfăşurare: 1 aprilie-25 mai 2012
Participanţi/Beneficiari:30/500
Scop: Cresterea calităţii activităţilor de promovare pentru proiectele ONGT
Obiective:
O1: Dobândirea de competențe în utilizarea aparaturii fotografice digitale în pormovarea
evenimentelor dezvoltate de către asociațiile de tineret;
O2: Dobândire de competențe în în utilizarea fotografiilor

în materiale grafice de

promovare: slide-uri, afișe, flyere.
Descriere proiect: Proiectul s-a desfașurat sub formă cursuri de inițiere în fotografia digitală cu durata
20 ore constând în prezentări interactive a specificului

fotografiei digitale vizând cunoașterea

posibilităților de înregistrare oferite de aparatele din dotare, subordonarea aparaturii celui care o
folosește, modul

specific de compunere a imaginii în momentul înregistrării ei, prezentarea cu

exemplificării a fotografiei de eveniment și a greșelilor frecvente care apar în realizarea lor, ateliere de
prelucrare a imaginii pentru creșterea calității vizuale și adaptarea pentru utilizare publică prin
prezentări multimedia, printuri,etc.
Cursurile teoretice a fost însoțite de demonstrații practice, de studii de caz și de lucrări
practice şi au fost frecventate în medie de către 75% dintre numarul de cursanți înscriși.

În final fiecare participant si-a elaborat un proiect fotografic, pe marginea cărora s-a
discutat în orele de final ale cursului. Evaluarea cursanților s-a făcut prin discuții punctuale pe baza
proiectelor practice realizate la evenimentelor prilejuite de Ziua Tineretului, 2 mai 2012 precum și
utilizand fotografii realizate de catre participanți la alte evenimente proprii. În urma evaluării s-au
eliberat diploma de participare nominale participanților.

Denumire proiect: Broşura Absolvenţilor „KMDSZ- Útravaló” 2012
Program: Program de susţinere a acţiunilor de tineret – P2
Organizator: DJST Cluj
Parteneri: Uniunea Studenţească Maghiară din Cluj
Perioada /Loc de desfăşurare: 1 mai - 30 iunie 2012/ Cluj-Napoca
Participanţi/Beneficiari: 10/3000
Scop: Facilitarea orientării în carieră a tinerilor absolvenţi
Obiective:
O1: Oferirea unei suport pentru găsirea unui loc de muncă și informare despre viața postuniversitară;
O2: Informarea proaspeților absolvenţi pe diferite teme legate de viitoarea lor carieră.
Participanţi: 10 (broșura a fost distribuită în 3000 de exemplare pentru absolvenţii universităţilor din
Cluj Napoca)
Descriere proiect: Proiectul s-a realizat printr-un parteneriat cu Uniunea Studențească Maghiară din
Cluj. Broșura serveşte la informarea absolvenţilor al universităților din Cluj Napoca. În legătură cu
conţinutul acesteia s-au elaborat teme care ajută la o mai bună orientare ai proaspeţilor absolvenţi, şi
totodată conţine prezentarea oficiilor necesare la viaţa de zi cu zi, prestaţiilor comunitare, şi
instituţiilor publice. Temele pe care le prezentăm în caiet sunt următoarele:
-

sfaturi pentru planurile de cariere,

-

autocunoaștere,

-

experiențe ale absolvenților praospeți angajați,

-

sfaturi pentru interviuri, comunicarea verbală şi nonverbală,

-

sfaturi pentru scrierea CV, scrisori de intenţie,

-

pasurile înfiinţări unei firme,

-

oportunităţile de peste hotare.

Distribuirea acesteia a început din 5 mai 2012, şi a durat o lună până la sfărșitul
anului universitar. Acest lucru s-a efectuat la fiecare facultate de către secţiile USMC
- KMDSZ, înaintea cursurilor, seminariilor sau la festivitatea de închidere.

Această publicaţie a fost primul punct de informare, din care studenţii au putut
selecta câteva idei de a porni în carieră.
Denumire proiect: Leadership în rândul elevilor
Program: Program de susţinere a acţiunilor de tineret
Organizator: DJST Cluj
Parteneri: Consiliul Judeţean al Elevilor Cluj
Perioada /Loc de desfăşurare: 10-30 iunie 2012 ( stagiul propriuzis în perioada 20-23 iunie 2012 )
Participanţi/Beneficiari:20/100
Scop: Implicarea mebrilor consiliilor elevilor în viaţa comunităţii
Obiective:
O1: Dobândirea unor aptitudini în ceea ce priveste discursul in public.
O2: Educarea nonformala a 20 de elevi pe tema dezvoltării personale şi a Leadership-ului
Descriere proiect: Proiectul s-a desfăşura pe parcursul a 3 zile în care au avut loc workshorpuri,
traininguri, teambuilding, schimb de experienţă,

exerciţii de socializare.

În urma desfaşurării

activităţilor propriu-zise, beneficiarii proiectului au fost supusi unui ,,test final”, şi au primit diploma
de leaderi.
La acest eveniment au participat 20 de elevi membrii ai consiliilor elevilor.
Beneficiarii indirecţi ai acestui program au fost 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.

Denumire proiect: Pomul de Craciun
Program: Program de susţinere a acţiunilor de tineret
Organizator: DJST Cluj
Parteneri: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Centrul Lamont Cluj-Napoca, Şcoala Specială
Gimnazială “Kozmutza Flora”
Perioada /Loc de desfăşurare: 28 noiembrie-06 decembrie 2012/Cluj-Napoca
Participanţi/beneficiari:100/500
Scop:

Reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială pentru tinerii

defavorizaţi
Obiective:
O1 : includerea a 127 tineri defavorizaţi în activitaţi care promovează tradiţiile sărbătorilor de
iarnă
Descriere proiect: Prin acest proiect au fost implicaţi un număr de 127 tineri de la aceste şcoli în activitaţi
care pregătesc şi promovează tradiţiile sărbătorilor de iarnă, precum şi serbarea a pomului de craciun. Cu

această ocazie s-au oferirte pachete cu alimente ( dulciuri ) unui numar de 127 de tineri de la Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă, Centrul Lamont Cluj-Napoca, Şcoala Specială Gimnazială “Kozmutza Flora”
Denumire proiect: Médiabefutó
Program: Program de susţinere a acţiunilor de tineret
Organizator: DJST Cluj
Parteneri: Asociaţia Pentru Tineret și Sport
Perioada /Loc de desfăşurare: 20 aprilie – 13 mai 2012 în în orașele Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc și
Gheorghieni şi Cluj-Napoca
Participanţi/beneficiari: 500/3000
Scop: Păstrarea identităţii şi diversităţii culturale a tinerilor aparţinând minorităţilor naţionale din

România
Obiective:

O1: Identificarea şi selecţia unui număr de 500 de tineri cu talente
artistice din localităţile Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc și
Gheorghieni, Cluj-Napoca și Târgu Mureș în decurs de o lună;
O2: Promovarea a 80 de tineri cu talente artistice din localităţile
Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc și Gheorghieni la galele naţionale
din Cluj-Napoca și Târgu Mureș;
O3: Creşterea numărului şi a calităţii evenimentelor culturale din localităţile implicate în decurs de
o lună
Descriere proiect: Proiectul “Médiabefutó” a constituit un concurs de talente național organizat
pentru tinerii cu vârstele cuprinse între 14 și 35 ani, având ca obiectiv principal sprijinirea afirmării
tinerilor talentați, informarea lor în legătură cu dezvoltarea lor profesională.
Concursul s-a desfășurat în trei etape: etape locale în orașele Odorheiu Secuiesc, Miercurea
Ciuc și Gheorghieni, etapele regionale în Gheorghieni și Cluj-Napoca, iar etapa națională în Târgu
Mureș. Tinerii s-au putut înscrie în trei categorii: muzică, dans și act scenic. Participanții au concurat
în fața unui juriu și a publicului larg, la fiecare locație fiind aleși acei tineri care au mers mai departe
în următoarea etapă. Astfel în etapele regionale au concurat 61 de producții din 30 de localități, iar în
etapa regională au ajuns 24 de producții din 13 orașe.

Proiectul amplu a încurajat tinerii talentați privind dezvoltarea
aptitudinilor în favoarea lor și a comunității din care provin, a oferit
posibilitatea schimbului de informaţii şi punerii bazei unei colaborări

între tinerii talentați şi autorităţile locale şi regionale, creând astfel un
circuit cultural.
Totodată pe parcursul spectacolelor organizate s-a oferit șansa
demonstrării cunoştinţelor acumulate a tinerilor, iar juriul a oferit
informaţii despre posibilităţile de învăţare, de dezvoltare și de afirmare
pentru concurenți, li s-a prezentat experienţe în domeniu şi s-a asigurat
un cadru propice pentru stabilirea de contacte între tineri.
b) proiecte selectate la concursurile locale

- numărul proiectelor finanţate: 8

Proiecte desfăşurate:

1. Denumirea proiectului: Aventura Fotografică Bedeleu 2012
2. Încadrare proiect:
Program ANST/ Tip proiect:P2/tabere
3. Organizator: Asociaţia Art Image
4. Parteneri: Biblioteca Judeţeană “O. Goga” Cluj-Napoca, Pensiunea „Poarta Zmeilor”
5. Perioadă şi loc de desfăşurare: 25.05-31.10.2012/Sălciua, Cluj-Napoca
6. Participanţi/ beneficiari: 20/300
7. Scop proiect: Documentarea vizuală etnofolclorică a zonei Sălciua
8. Obiective:
O1: însușirea specificului fotografic caracterisitic unei arhitecturi etno-folclorice de tip zona
montană;
O2: dezvoltarea abilităţilor de construire a argumentelor fotografice
9. Descriere proiect: Proiectul s-a derulat ca o Tabără de fotografie în intervalul 25-29 iulie 2012 în
localitatea Sălciua, judeţul Alba, şi sub formă de expoziţie de fotografie în Cluj-Napoca vernisată în
data de 13 octombrie 2012 în Foaierul Bibliotecii Judeţene Octavian Goga (deschisă până în
30.10.2012.).

1. Denumirea proiectului: Curs de limba română pentru studenții maghiari care studiază în Cluj
Napoca
2. Încadrare proiect:
Program ANST/ Tip proiect P2/ cursuri

3. Organizator: Asociația Pro Cluj – Pro Kolozs Megye Egyesület
4. Parteneri: 5. Perioadă şi loc de desfăşurare: 05.05-30.11.2011/Cluj-Napoca
6. Participanţi/ beneficiari: 20/200
7. Scop proiect: Asigurarea unei alternative pentru însuşirea limbii române de către studenţii maghiari,
pentru a fi mai competenţi pe piaţa forţei de muncă după absolvirea studiilor
8. Obiective:
O1: Organizarea în condiții optime a două sesiuni (în total 4 module) de cursuri de limba
română pentru 40 de studenți de naționalitate maghiară care studiază în Cluj Napoca;
O2:Înregistrarea unui progres vizibil al competențelor lingvistice, prin monitorizarea
permanentă (inclusiv post-eveniment) a celor 10 studenți înscriși per modul.
9. Descriere proiect: Proiectul a constat în organizarea unei sesiuni de curs de limba română, aceasta
avănd 2 module: un modul de nivel începător, respectiv un modul de nivel mediu / avansat cu câte 10
participanţi/modul. Programul cursului s-a pliat după programul anului şcolar, astfel cursurile
intensive de limba română s-au desfăşurat după vacanţa de vară, în perioada de 15 octombrie – 15
noiembrie 2012, concomitent pentru ambele grupe. În urma cursului, s-a înregistrat un progres vizibil
al competenţelor lingvistice al participanţilor, s-au înregistrat rezultate foarte bune.

1. Denumirea proiectului: Business Smart School
2. Încadrare proiect:
Program ANST/ Tip proiect P2/ stagii/cursuri, tabără, concursuri
3. Organizator: Organizaţia Studenţilor Economişti
4. Parteneri: Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
5. Perioadă şi loc de desfăşurare: 17.06-23.09.2012/Cluj-Napoca
6. Participanţi/ beneficiari: 25/263
7. Scop proiect: Stimularea spiritului antreprenor în rândul studenţilor pasionaţi de economie
8. Obiective:
O1: Stabilirea de parteneriate cu 7 companii clujene care sa ofere prezentări interactive de 2
ore

studenţilor

participanţi.

O2: Organizarea a 7 traininguri pe 7 domenii: Noţiuni juridice în afaceri, Managementul
proiectelor, Leadership, Marketing online, Dezvoltare antreprenorială, Dezvoltare
managerială şi Comunicare în mediul business.
9. Descriere proiect: A patra ediţie a şcolii de toamnă BSS este un proiect de amploare naţională unde
25 de studenţi şi-au dezvoltat cunoştinţele antreprenoriale cu ajutorul unor traininguri susţinute de

managerii celor mai cunoscute firme clujene. De asemenea studenţii au trebuit să rezolve un studiu de
caz, bazându-se pe teoria învăţată anterior. S-a pus accent atât pe partea teoretică cât şi pe partea
practică. Cei 25 de participanţi au fost împărţiţi în grupe de câte 5 tineri pentru a soluţiona studiul de
caz, căutând idei şi soluţii în gestionarea unei afaceri, pe baza unui „business case”. Munca lor a fost
evaluată, primind feedback de la experţi în domeniu.

1. Denumirea proiectului: Sprijin pentru tinerii din comunitățile rurale
2. Încadrare proiect:
Program ANST/ Tip proiect: P2/ateliere de lucru, evenimente, cursuri
3. Organizator: Asociaţia KIFOR
4. Parteneri: 5. Perioadă şi loc de desfăşurare: 07.05-29.06.2012 / Câmpia Turzii
6. Participanţi/ beneficiari: 26/200
7. Scop proiect: Pregătirea tinerilor cu noţiunile de bază pentru coordonarea unui proiect comunitar
8. Obiective:
O1: Promovarea unui mediu multicultural;
O2: Creșterea nivelului de voluntariat în rândul tinerilor (număr de tineri implicați în
acțiuni de voluntariat);
O3:Înființarea de noi organizații de tineret;
O4: Pregătirea tinerilor pentru a conduce o organizație de tineret
9. Descriere proiect:
Proiectul consta din două sesiuni de formare. Trainingurile aveau la bază o pregătire teoretică a
participanților, în domeniile ce țin de funcționarea unui ONG. Astfel s-au ținut cursuri de:
managementul proiectelor, managementul resurselor umane, management financiar, promovare și
media, managementul conflictelor, fundraising, etc. În pauzele dintre respectivele teme, participanții
erau implicaţi într-o serie de jocuri de formare și de teambuilding care să-i acomodeze mai bine cu
munca într-o organizație și să-i ajute în incluziunea socială. O parte foarte importantă a proiectului au
constituit exercițiile de simulare implementând teoria în acțiunile proprii ale organizaţiilor.

1. Denumirea proiectului: Grow
2. Încadrare proiect:
Program ANST/ Tip proiect: P2/ seminarii, mese rotunde, dezbateri
3. Organizator: AIESEC Cluj-Napoca
4. Parteneri: 5. Perioadă şi loc de desfăşurare: 14.05.-10.08.2012 /Cluj-Napoca
6. Participanţi/ beneficiari: 6/60

7. Scop proiect: Crearea unui cadru multicultural, deschis, nonformal care să contribuie la calitatea
învăţământului liceal prin formarea de tineri cu competenţe de prezentare, comunicare, managementul
proiectelor şi responsabilitate socială
8. Obiective:
O1: Dezvoltarea competentelor de comunicare in public, managementul proiectelor si lucrul in
echipa a 100 de tineri cu varsta intre 15 si 18 ani, din zona Cluj-Napoca, prin implicarea lor in
workshop-uri si traininguripe parcrsul a 5 saptamani, în perioada 18 iunie – 02 august;
O2: Ridicarea nivelului de cunostinte in domeniul educatiei non-formale si dezvoltarea
abilitatilor de livrare de traininguri a 4 tineri internationali, in perioada de 18 iunie – 02
august;
O3: Creşterea gradului de conştientizare a importanţei valorilor personale a celor 106 de tineri
implicaţi în proiect, prin crearea unui cadru multicultural de activitate şi impulsionarea unei
atitudini proactive a tinerilor.

9. Descriere proiect: GROW este un program educaţional inovator desfăsurat la nivel naţional şi
premiat la nivel internaţional, unuia din cele mai apreciate proiecte pentru adolescenţi. Adresată
liceenilor de clasele a X-a si a XI-a (anul şcolar 2011 – 2012), aceasta a constat în 10 traininguri de
project management, public speaking si alte activităţi. La ediţia de vară din Cluj-Napoca au participat
60 de liceeni cărora organizatorii GROW au propus intâlniri sub forma unor ateliere de lucru
interactive începând din 2 iulie până pe 6 august: GROW 1.1-1.2. Acestea au fost susţinute în limba
engleză de către traineri internaţionali veniti Estonia, Cehia, Canada şi Macedonia. Toate activităţile
GROW se desfăşoară intr-un mediu tineresc care promovează interculturalitatea, voluntariatul şi
diversitatea. În cadrul GROW participanţii şi-au dezvoltat aptitudini utile indiferent de calea aleasă
după finalizarea studiilor şi o atitudine care-i va sprijini în atingerea obiectivelor personale, şi işi
consolideaza încrederea în sine prin provocări practice.

1. Denumirea proiectului: Europa Expres
2. Încadrare proiect:
Program ANST/ Tip proiect: P2/cursuri; campanii, editare
3. Organizator: Uniunea Studenţească Maghiară din Cluj
4. Parteneri: 5. Perioadă şi loc de desfăşurare: 07.08. – 30.11.2012/Cluj-Napoca
6. Participanţi/ beneficiari: 50/2000
7. Scop proiect: Informarea studenţilor privind oportunităţile şi condiţiile din UE
8. Obiective:
O1: informarea şi pregătirea studenţilor din Cluj-Napoca privind condiţiile din UE.

9. Descriere proiect: Proiectul şi-a propus informarea tinerilor asupra oportunităţilor din UE pe mai
multe paliere: oprtunităţi de studiu, de burse, învăţământ superior unitar, etc. Astfel s-a desfăşurat o
conferinţă cu caracter informativ unde au participat specialişti din Romania şi străinătate, informare
permanentă online pe pagina de web a USMC, editarea unei broşuri cu caracter orientativ.

1. Denumirea proiectului: Ocrotirea valorilor culturale din Câmpia Turzii
2. Încadrare proiect:
Program ANST/ Tip proiect: P2/ ateliere de lucru, evenimente, cursuri
3. Organizator: Asociaţia „Aranyosgyéresért”
4. Parteneri: 5. Perioadă şi loc de desfăşurare: 10 mai-29 septembrie 2012/Câmpia-Turzii
6. Participanţi/ beneficiari: 6/35
7. Scop proiect: Păstrarea valorilor culturale din Câmpia Turzii
8. Obiective:
O1: Promovarea unui mediu multicultural;
O2:Creșterea nivelului de voluntariat în rândul tinerilor (număr de tineri implicați în acțiuni de
voluntariat);
O3: Ocrotirea și promovarea valorilor culturale ale comuntății maghiare din Câmpia Turzii.
9. Descriere proiect: În perioada de 21 mai -30 iunie 2012 au fost organizate cursuri de dans folcloric
pe plan local, iar în perioada de 6-12 august 2012 a avut loc cursul de dans pentru cei 14 participanţi
cu un profesor de dans din Cluj Napoca. Tot în aceasta perioadă au fost organizate seminarii şi
discuţii de grup pentru promovarea voluntariatului şi activismului în rândul tinerilor, ateliere de
creaţii, de pictura, etc. În parteneriat cu Primaria Municipiului Câmpia Turzii în data de 18 august
2012 era un spectacol folcloric susţinut de participanţi pe scena mare din cadrul programului Zilele
Municipiului Câmpia Turzii.
1. Denumirea proiectului: PhotoRomânia Festival
2. Încadrare proiect:
Program ANST/ Tip proiect: P2/ festival, curs, concurs, expoziţii
3. Organizator: Asociaţia PhotoRomânia
4. Parteneri: 5. Perioadă şi loc de desfăşurare: 18 mai - 10 iulie 2012 / Cluj-Napoca
6. Participanţi/ beneficiari: 300/4000
7. Scop proiect: Stimularea creativităţii artistice a 300 de tineri pasionaţi de fotografie precum şi
facilitatea accesului acestora la cultură ( fotografie )
8. Obiective:
O1: să stimuleze participarea a cel puţin 200 de tineri la un concurs foto online pe tema
Cluj-Napoca-Inima Transilvaniei, timp de 2 săptămâni;

O2: Creşterea gradului de informate îm domeniul fotografiei în rândul a 100 tineri pe o
perioda de 7 zile.
9. Descriere proiect:
Principalele activităţi ale proiectului au fost: organizarea unui concurs de fotografie
desfăşurat online având ca şi tema Cluj Napoca-Inima Transilvaniei, organizarea a 7 cursuri de
conferinţe de fotografie, organizarea a 10 expoziţii de fotografie.

