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Raport de activitate al Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Cluj
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1. Raport de activitate al Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Cluj,
pe compartimentul SPORT, în anul 2015

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj este organizata in baza HG 776/2010 si 
functioneaza ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate 
juridica si asigura implementarea la nivel judetean a strategiei si politicilor Guvernului in domeniile 
sportului si tineretului.
Atributiile specifice:
• asigura punerea in aplicare la nivelul judetului a strategiei si programelor Ministerului  pentru 
Tineret si Sport in domeniile sportului;
• urmareste aplicarea si  respectarea actelor normative din domeniile sportului;
• colaboreaza cu celelalte institutii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administratiei 
publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, cu persoane 
juridice de drept public sau privat;
• asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte de pentru sport de catre 
institutii publice locale;
• colaboreaza, coopereaza si dezvolta parteneriate cu persoane fizice si juridice, in vederea 
indeplinirii obiectivelor in domeniile sportului;
• ofera informatii si acorda consiliere in domeniile sportului;
• organizeaza, participa, monitorizeaza si evalueaza actiunile in domeniile sportului;
• finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza administrativ-
teritoriala.            

D.J.S.T. Cluj indeplineste si atributiile prevazute la art. 20 alin. (1) din Legea educatiei fizice si 
sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte atributii stabilite prin 
regulamentele aprobate de M.T.S. si prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

Obiective:
Promoveaza sportul de performanţă prin:
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• realizarea de competiţii;
• susţinerea activităţii de performanţă: cantonament, semicantonament, echipament sportiv şi 
medicamente de efort, cheltuieli cu alimentaţia de efort;
• sprijina implicarea asociaţiilor judeţene pe ramură în derularea competiţiilor sportive;
• deruleaza activităţi în colaborare cu federaţiile, altele decât etapele locale şi judeţene;

COMPETITII ORGANIZATE SI DESFASURATE ANUL 2015

Programul Promovarea Sportului de Performanta:
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 specific marii performante în colaborare 
cu unitatile specializate, a asigurat derularea programelor nationale precum si a programelor 
departamentale.
Ref. la programul “Promovarea sportului de performanta” gradul de realizare fiind de 100%.
Mentionam urmatoarele realizari:

Competitii realizate – total 274
din care:  
- 17 competitii internationale,
- 115 din calendarul judetean propriu,
- 81 organizate in colaborare cu alte entitati sportive de pe raza jud. Cluj, cu un numar total de 
29.239 sportivi participanti.
- 61 competitii finantate  la care au participat un numar de 7.131 sportivi,
- valoarea totala a cheltuielilor efectuate pentru organizarea si desfasurarea competitiilor proprii 
este 95.000 lei
- In cadrul finalelor C.N. s-au obtinut un nr. total  de 870 medalii din care:
  -  318  medalii  aur, 
 -  251  medalii argint,  
 -  301  medalii bronz,

- Pe plan international participarea sportivilor clujeni s-a materializat prin obtinerea a unui total de 
107 medalii din care:
 
- 43 medalii aur,
- 30 medalii argint
- 34 medalii bronz.
- Speram ca perioada de pregatire si participare la concursurile de calificare ce a ramas pana la J.O.
RIO 2016 sa ne aduca satisfactia unei calificari si participari cat mai substantiale.  
La Cap.III. “Alte activitati” a fost acordata alimentatie de efort pentru un numar de 12 sportivi, 
componenti ai Clubului Sportiv Municipal Cluj – Napoca. 
La finele anului 2015 – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj, a organizat premierea celor mai 
buni sportivi ai judetului Cluj, unde au fost premiati sportivii cu rezultate deosebite pe plan mondial si 
european acordandu-se premii în valoare totala de 10.000 lei, pentru un numar de 24 sportivi si 1 
antrenor. 
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Programul ”Sportul pentru toţi”, promovarea sportului pentru sănătate, educaţie şi recreere ca parte 
integrantă a modului de viaţă.
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. 

Scopul organizarii competitiilor propuse:

• 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;
• Atragerea elevilor, studentilor (si nu numai) la practicarea exercitiilor fizice si a sportului într-un 
cadru organizat. 
• Derularea programului naţional ”Mişcare pentru sănătate” conform Hotărârii 283/13.03.2003;
• Realizarea de competiţii;                                   
• Colaborarea cu Federaţia Romana ”Sportul pentru toţi”.
Prin Programul Sportul pentru Toti:
S-au desfasurat un numar de 28 competitii, din care au fost finantate un numar de 6 competitii cu un 
numar de 7.250 participanti.
Prin Programul National Miscare pentru Sanatate: 
s-au desfasurat un nr. de 9 competitii (3 crosuri, 3 competitii de natatie si 3 de fotbal.
     
S-au acordat facilitati structurilor sportive din subordinea MTS si altor structuri sportive din jud. Cluj, 
sub forma de gratuitati la bazele sportive. 
- C.S. Municipal Cluj  
Sala de Scrima,  Sala de Radioamatorism, Sala de Judo, Sala de Tenis de masa,  Sala de Gimnastica,
- C.S. Universitatea Cluj 
Sala de Forta,  Sala de Scrima, Sala de Box,  Sala de Judo,  Centrul de recuperare.  
- C.S.S. Viitorul Cluj
Sala de Gimnastica, 
- C.S. Mobitelco Cluj 
un spatiu pentru desfasurarea activitatii,
- Asociatia  Judeteana  de  Baschet  Cluj  
un spatiu pentru  desfasuraea activitatii. 

D.J.S.T. Cluj, a initiat programe de modernizare a bazelor sportive din administrarea proprie, de 
asemenea a avut o foarte buna colaborare cu toate  cluburile din judet si cu institutiile cu atributii în 
sport. 
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Enumeram cateva dintre cluburile sportive din municipal Cluj-Napoca, respectiv judetul Cluj cu care 
avem o foarte buna colaborare:

C.S.M.  Cluj - Napoca
C.S. Universitatea Cluj - Napoca
L.P.S. Cluj- Napoca
C.F.F. Olimpia Universitatea Tehnica  Cluj-Napoca
C.S. Vointa Cluj - Napoca
A.C.S. U-BT Cluj - Napoca
C.S. Politehnica Cluj- Napoca
C.S.S. Viitorul Cluj - Napoca
C.S. Lamont (club pentru personane cu dizabilitati)
Asociația Club Sportiv D.S.A. Cluj-Napoca (club pentru personane cu dizabilitati)
C.S. Delta Cluj Napoca
A.H.C. Potaissa  Turda

Situaţia constituirii asociaţiilor judeţene pe ramură de sport, a asociaţiilor sportive fără personalitate 
juridică, a cluburilor sportive de drept public şi privat.

Pana la aceasta data in judetul Cluj sunt constituite un numar de
- 290 de Asociatii Sportive fara personalitate juridica, 
- 22 Asociatii Judetene pe Ramuri de Sport 
- 301 structuri sportive cu personalitate juridica.

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

In ceea ce priveste situatia sportului scolar din judetul Cluj, D.J.S.T. Cluj a colaborat cu Inspectoratul 
Scolar Judetean privind sustinerea calendarului sportiv scolar.

Pentru actiunile desfasurate în colaborare cu I.S.J. Cluj, Directia  a pus la dispozitie atat bazele 
sportive cat si asistenta tehnica de specialitate. Astfel, pe parcursul anului 2015 s-au desfasurat actiuni 
precum ”Cupa Micii Vanatori de Munte ” si ”Serbarile Zapezii” la Schi fond, ”Cupa Liceelor” la fotbal 
si ”Olimpiada Liceelor Maghiare” la baschet, volei, si handbal, fazele finale desfasurandu-se în Sala 
Sporturilor “Horea Demian”. 
     Pentru optimizarea sportului scolar propunem o colaborare cat mai buna cu Inspectoratul Scolar 
Judetean  respective realizarea mai multor intalniri cu profesori de sport si continuitatea programelor 
începute, cat si pentru initierea altor manifestari sportive care sa acapareze un numar cat mai mare de 
elevi.
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2. Raport de activitate al Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Cluj,
pe compartimentul TINERET, în anul 2015

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DJST CLUJ ÎN CADRUL PROGRAMULUI  DE SUSŢINERE
                          A ACŢIUNILOR DE TINERET - P2 PENTRU ANUL 2015

Denumire
proiect

Scop proiect
Organizator Perioada/ loc de

desfăşurare

Suma
alocată de

la MTS

Suma
decontată

/Obs

Zilele Tineretului

Implicarea tinerilor în 
activităţi cultruale, sportive 
şi de divertisment cu ocazia
zilei de 2 Mai - Ziua 
Naţională a Tineretului, 9 
Mai - Ziua Europei

DJST CLUJ

27 aprilie-15 mai
2015 /Cluj- 
Napoca 6782,18 6782,18

Centrul de Resurse 
pentru ONG

Îmbunătăţirea accesului la 
resurse al organizaţiilor de 
tineret şi a tinerilor

DJST CLUJ

15 mai- 15 
decembrie 
2015/Cluj-Napoca 12733,58 12731,24

Viaţă sănătoasă fără 
tutun și droguri

Creșterea nivelului de 
informare, educare și 
conștinetizare a 
populației generale și a 
populației la risc în 
vederea adoptării unui stil
de viață sănătos DJST CLUJ

20 mai-30
noiembrie 2015
/Cluj-Napoca 8500 8499,08

Cunoaște Legea
Voluntariatului

Conştientizare 
importanţei cunoaşterii 
Legii voluntariatului şi a 
noutăţilor aduse de 
modificările recente, în 
rândul tinerilor clujeni DJST CLUJ

10 iulie-10 
decembrie 
2015/Cluj-Napoca 18200 18200

Histrioniada 
Liceenilor

Apropierea elevilor de 
lumea teatrală astfel ca 
aceştia să prindă dragoste 
de teatru DJST CLUJ

1 sept - 30 sept 
2015/ Cluj- 
Napoca 3999,81 3999,81

Fit Day Sensation

Atragerea tinerilor la 
mişcare şi jocuri de 
mişcare DJST CLUJ

15 decembrie 
2015/ Cluj- 
Napoca 2100 2099,36
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Gala Naţională a 
Societăţii Civile 
Tinere din România

Evidențierea tinerilor cu 
rezultate deosebite și a 
proiectelor de/pentru 
tineret de succes DJST CLUJ

09-25.11. 2015/
Cluj-Napoca 13039,5 13039,5

Voluntariatul merită!

Conștientizare a valorii 
voluntariatului și 
informare privind 
oportunitățile de 
voluntariat la nivel local, 
în rândul tinerilor clujeni DJST CLUJ

1-30 octombrie 
2015/Cluj-Napoca 3300 3290,65

Școala de vară 
"Youth Experience 
Sharing"

A informa și forma în 
domeniul antreprenorial, 
răspunzând necesităților de
conținut informațional cât 
mai specific și mai aplicat, 
precum și nevoii de 
dezvoltare de abilități 
antreprenoriale a unei 
generații de antreprenori Asociatia 

"Young Team"

15 iulie - 
14septembrie 
2015/jud. Cluj 28500 28500,00

Căutători de fericire
– ateliere interactive 
pentru tineri

Dezvoltarea paletei de 
oportunități pentru o 
educație integrală a 
tinerilor, bazată pe 
interactivitate, pe teme 
actuale și de interes 
pentru tineri

Asociația 
Tineretului 
Român Unit- 
ASTRU Cluj

15 iunie -30 august 
2015/Cluj- Napoca

6680 6680,00

Atelier  de democrație 
– întâlniri tematice de 
politici de tineret

Proiectul constă în 
organizarea unui șir de 
întalniri pentru tineri cu 
scopul de a atrage atenția 
tinerilor la importanța 
participării și a implicării 
în viața comunității Asociaţia

KIFOR

10 iunie -15 
noiembrie 
2015/Cluj-Napoca 7750 4150

Olimpiada Sportivă a 
Liceelor Maghiare din 
Transilvania

Promovarea sportului în 
rîndul tinerilor din cadrul 
liceelor teoretice cu 
predare în limba maghiară 
din România

Asociatia 
pentru Tineret 
si Sport - 
Erdely

10 iunie -30 
octombrie 
2015/Cluj-Napoca 9000 9000

CooltUrban

Stimularea capacității 
novatoare ale tinerilor în 
sfera cultural artistică și 
facilitatea accesului 
tinerilor clujeni la actul 
cultural-artistic

Asociaţia 
Transylvania.Y 
outh.Culture

15 iulie-14 august 
2015/Cluj-Napoca 14790 14725,00
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Leaders Academy – 
tineri lideri activi 
pentru comunitate

Dezvoltarea capacității de 
lideri ale tinerilor clujeni 
cu vârta între 16- 27 ani 
prin activități de formare 
de competențe

Asociația 
Leaders 
Alliance

15 iulie-15 
septembrie 
2015/Cluj-Napoca 14700 14700,00

InterADdictive – 
despre studenți și 
cultură

Creșterea accesului 
publicului format din 
studenții din Cluj-Napoca la
noi forme de artă și cultură Asociația

Student Plus

13 iulie - 31 
octombrie 
2015/Cluj-Napoca 8580

0,00 ( contract
reziliat la
cererea

asociatiei )

Evaluare activitate Centre de Tineret  pentru anul 2015

Nr. 
Crt
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1 Cluj Mihai Viteazu 250 150 3.000 3.400 4.500 2 2 2 6

3. Raport de activitate al Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Cluj,
pe compartimentul RESURSE UMANE si CONTABILITATE, în anul 2015
                           

      In Cadrul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Cluj exista un efectiv de 44 salariati si 6 posturi 
vacante , din care 13 functionari publici  in  cadrul Aparatului propriu si 31 personal contractual  in 
cadrul UABS
     La inceputul  anului 2015 am evaluat impreuna  cu ceilalti  membrii din conducerea DJST Cluj 
activitatea salariatilor si performantele lor profesionale, iar aprecierile facute au avut in 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 indeplinire a 
standardelor de performanta, asumarea responsabilitatii ,adecvarea la complexitatea muncii si initiativa 
si creativitatea de care au dat dovada fiecare salariat la locul de munca. 
      Pe ansamblu Calificativele finale ale evaluarilor au fost FB SI B si am constatat ca s-au realizat 
obiectivele propuse pentru anul 2014 in proportie de peste 90%, angajatii demonstrand responsabilitate, 
capacitatea de a rezolva problemele, adaptabilitate in orice situatie, loialitate fata de institutie , lucruri 
benefice pentru buna desfasurare a tuturor activitatilor din toate bazele sportive ale DJST.
       Cu toate eforturile depuse pentru mentinerea  in cadrul institutiei a salariatilor  fluctuatia de 
personal se gaseste inca la nivel ridicat motivele fiind nivelul scazut al salarizarii,neadaptare la 
programul de lucru ceea ce a dus la diminuarea drastica a numarului de personal  prin demisii si 
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pensionari .               
      Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj a avut  aprobat pentru anul 2015 un Buget 
Pe Cap. 65.50 in suma de 2.908.970 lei din care:
Art. 10.Cheltuieli de persinal (salarii) -1.118.740 lei
Art. 20. Bunuri si servicii                    -1.484.290 lei 
Art. 59 Alte cheltuieli (act.cu caracter  stiintific)                
                                                              -305.940 lei din care:
                   -activitati sport                    96.440 lei
                   -activitati de tineret             160.000lei
                   -burse sociale                      49.500 lei
  Subventia primita  in cursul anului 2015  de la MTS este de 1.255.144 lei din care :
                    -salarii                                806.958 lei
                    -bunuri se servicii               80.000lei
                    -activitati sport                    96.440 lei
                    -activitati tineret                 160.000 lei

                    -burse sociale                      49.500 lei

Pe Cap.67.10 Sume alocate din venituri proprii MTS pentru Dotari cu mobilier, ring de box, alte active 
fixe necesare bunei desfasurari a activitatii este de 422.075 lei.  

4. Raport de activitate al Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Cluj,
pe compartimentul JURIDIC, în anul 2015

Situatie contracte 2015

A. CONTRACTE  INCHIRIERI  SPATII:

1. Lazareanu M. Marcel – Cabinet de avocat
2. S.C. Transilvania Casa de schimb valutar S.R.L.
3. S.C. Transilvania Management S.R.L.
4. S.C. Tipex S.R.L.
5. S.C. Dokyrom S.R.L.
6. S.C. Medalina Import Export S.R.L.
7. S.C. Ancada Sport S.R.L.
8. A.C.S. SUTEMI Cluj-Napoca
9. S.C. MTA Image S.R.L.
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B. CONTRACTE  DE  PUBLICITATE:

1. S.C. Media Young S.R.L. – 2 contracte
2. S.C. Picaso Advertising S.R.L.
3. S.C. Premium Outdoor Media S.R.L.
4. C.S. „Winners Tenis Club” Cluj
5. S.C. Reset Media S.R.L. – 2 contracte
6. Banca Transilvania
7. Universitatea Bogdan Voda Cluj-Napoca
8. Asociatia U Handbal Feminin
9. S.C. Gepro S.R.L.

C. CONTRACTE  EVENIMENTE:

1. Asociatia Clujul Comoara
2. S.C. Gepro S.R.L.
3. Biserica Penticostala nr. 7 „Speranta”
4. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
5. S.C. Event Consulting S.R.L.
6. S.C. Dettra Organization S.R.L.
7. Fundatia Peniel
8. S.C. Viitor Sanatos S.R.L.
9. S.C. Icon Films S.R.L.

D. CONTRACTE  DE  PRESTARI  SERVICII:

1. S.C. Claurom Imp-Exp S.R.L.
2. S.C. PP Protect S.R.L.
3. S.C. Indeco Soft S.R.L.
4. S.C. Triosoft Serv S.R.L.
5. S.C. Raminfo S.R.L.
6. S.C. Euroma Sport S.R.L.
7. Centrul Medical Medstar
8. S.C. Rosal Grup S.A.
9. S.C. Advance S.R.L.
10. S.C. Romtelecom S.A.
11. S.C. PC Ambulante S.R.L.
12. S.C. Ideaconsult S.R.L.
13. S.C. Pro SSM S.R.L.
14. UPC Romania
15. S.C. Atomo RO S.R.L.
16. S.C. Business MB Exim S.R.L.
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17. Compania de salubritate Brantner Veres S.A.

E. CONTRACTE  DE  VANZARE  CUMPARARE:

1. S.C. Elboris Com S.R.L.
2. S.C. Ambient S.A.
3. S.C. Legofruct S.R.L.
4. S.C. Albalact S.A.

F. CONTRACTE  DE  FURNIZARE:

1. S.C. Selgros Cash&Carry S.R.L.
2. S.C. River Trade S.R.L.
3. S.C. Total Pack S.R.L.

G. CONTRACTE  DE  COMODAT:

1. Federatia SHARE Cluj
2. S.C. Roxer Grup S.A.
3. C.S. Universitatea Cluj – 5 contracte
4. C.S.M. Cluj-Napoca
5. C.S. Almira Cluj
6. S.C. DSC S.R.L.
7. A.J. Baschet Cluj
8. C.S. U-Mobitelco Cluj-Napoca
9. S.C. Medalina Imp. Exp. S.R.L.
10. Antena TV Group S.A.
11. Asociatia Impreuna pentru Romania Moderna
12. C.S. Clujul Pedaleaza
13. Clinica de Diagnostic „Phoenix”
14. Arhiepiscopia Ortodoxa Cluj
15. A.S. Paneth Farkas 

H. CONTRACTE  DE  INCHIRIERE  CU  ORA  STRUCTURI  SPORTIVE:

1. C.S. Diamond Dance Cluj – 2 contracte
2. A.C.S. Viitorul Cluj Junior
3. C.S. Universitatea Cluj
4. C.S. UMF Cluj-Napoca – 2 contracte
5. C.F.F. Clujana Cluj-Napoca
6. A.C.S. Adria-Gym Cluj-Napoca
7. C.S. U-Mobitelco Cluj-Napoca
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8. C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca
9. A.S. Napoca Dolphins
10. Asociatia Juniorii CFR Cluj
11. Universitatea Bascketball Association
12. Ovidiu Alin Rus
13. C.S. Luceafarul Cluj
14. S.C. Event Consulting S.R.L.
15. Asociatia de Majorete din Romania
16. C.S. Crystal Top Dance
17. Asociatia „U” Handbal Feminin
18. C.S. United 2008 Cluj-Napoca
19. C.S. Dumi-Fitness Cluj-Napoca
20. C.S. Dynamic Cluj-Napoca
21. A.S. Aserom Brazil
22. Federatia Romana de Arte Martiale
23. Asociatia de Futnet
24. Federatia Romana de Badminton
25. C.S. Politehnica Cluj-Napoca

I. CONTRACTE  DE  COLABORARE/PARTENERIAT:

1. Consortiul Studentilor din Cluj
2. Federatia Romana de Judo
3. Asociatia KIFOR

                                     

                                                                                 DIRECTOR EXECUTIV,
                                                                          Ovidiu CHIFOR
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