INFORMARE
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE
DIRECŢIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET HUNEDOARA
ÎN SEMESTRUL I. AL ANULUI 2014
Direcţia Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara se organizează şi funcționează
ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului și Sportului cu personalitate
juridică, conform H.G. nr. 776 din 28 iulie 2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret
a Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare.
În cele de mai jos vă prezentăm activitatea desfăşurată de DJST Hunedoara în primul
semestru al anului 2014 în cele 2 domenii: Sport şi Tineret și o situație comparativă a
subvențiilor alocate în anii 2013 și 2014, precum și a veniturilor realizate și a
cheltuielilor efectuate în semestrul I. din cei doi ani.

I.

SPORT

În primul semestru al anului 2014, Direcția Judeţeană pentru Sport și Tineret
Hunedoara, a desfășurat activități specifice celor 3 programe care reglementează
activitatea desfășurată de instituțiile publice pentru sport , respectiv:
P1. „Promovarea Sportului de Performanţă”;
P2. ”Sportul pentru Toţi’’;
P3. „Întreţinerea, funcţionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive din judeţ”.

a) ANALIZA
REALIZARII
OBIECTIVELOR
SI
INDICATORILOR
PROGRAMULUI P1. ,,PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ’’
Realizările compartimentului SPORT la jumătatea anului 2014 se reflectă statistic în
tabelul de mai jos unde sunt cuantificați indicatorii specifici programului P1
“Promovarea Sportului de Performanță” în dinamică cu cei realizați în aceeași
perioada a anului 2013:

Nr.
Crt.
1.
2.

Denumirea indicatorilor
Număr competiţii sportive finanţate.
Total cheltuieli competiţii sportive (mii
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Realizări
Sem. I 2013
28
15,136

Realizări
Sem. I 2014
23
17,390

3.
4.

lei).
Cost mediu/competiţie sportiva (mii
lei)3/2.
Număr sportivi care au participat la
competițiile sportive din calendarul
propriu (mii).

0,540

0,756

1,923

2,564

Notă: Deși numărul acțiunilor desfășurate în primul semestru al anului 2014 a fost
mai mic decât în 2013, numărul sportivilor de performanță participanți a fost
semnificativ mai mare fapt care a generat creșterea celorlalți parametrii care indică
nivelul cheltuielilor/costurilor realizate.
Activități conexe programului P1:
1. Promovarea toleranţei şi a Fair Play-ului.
Activităţile desfăşurate pentru promovarea toleranței în sport, se referă la buna
organizare a competiţiilor cuprinse în Calendarul Județean al DJST 2014, având ca
scop atragerea tuturor categoriilor de cetăţeni (sportivi de performanță sau amatori)
în vederea practicării unui sport curat, lipsit de riscuri şi evenimente neplăcute.
În cadrul acestui tip de activitate putem spune că există colaborare cu parteneri
noştri din teritoriu pentru:
•
conştientizarea participanţilor cu privire la toleranţă și respect reciproc la toate
activităţile sportive, unde poate participa orice persoană, indiferent de sex, vârstă,
apartenenţă politică, religioasă sau rasă, pentru a împărtăși valorile universale
promovate prin conceptul de FAIR-PLAY;
•
prezentarea de exemple negative care pot produce consecinţe nedorite asupra
sportului;
•
crearea în cadrul competiţiilor a unui climat plăcut de întrecere, fără riscuri,
bazat pe toleranţă, cavalerism şi sportivitate;
•
atragerea în competiţie a persoanelor defavorizate cum ar fi: bătrâni, persoane
cu dizabilități, copii orfani şi populaţie rurală. Crearea în acest caz a cadrului adecvat
pentru a fi protejaţi împotriva accidentelor şi a discriminărilor de orice fel.
De asemenea amintim că pe toată perioada Lunii Olimpice, 23.05-23.06.2014, la
Deva, Brad și Hunedoara, au fost desfăşurate 3 activităţi de promovare a
olimpismului și a FAIR PLAY ului.
2. Prevenirea şi combaterea dopajului în sport
DJST Hunedoara a continuat și în anul 2014 protocolul de colaborare cu Agenţia
Naţională Antidoping. În perioada de raportare ofiţerii antidoping nu au solicitat
sprijin în vederea efectuării de verificări în județul nostru.
În această perioadă s-au diseminat informații în legătură cu lista actualizată a
substanţelor interzise în activitatea sportivă.
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b)
ANALIZA
REALIZARII
OBIECTIVELOR
PROGRAMULUI P2. ,,SPORTUL PENTRU TOŢI’’.

SI

INDICATORILOR

În tabelul de mai jos se prezintă dinamica indicatorilor care măsoară nivelul
activităţii desfăşurate în primul semestru al anului 2014 în dinamică cu cei realizați în
aceeași perioadă a anului precedent:

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea indicatorilor
Număr acţiuni sportiv-recreative de nivel
judeţean
Total cheltuieli privind acţiunile sportivrecreative de nivel judeţean (mii lei)
Cost mediu acţiune sportiv-recreativa de
nivel judeţean (mii lei/acţiune)
Număr participanţi la acţiunile sportivrecreative (mii)
Gradul de participare a populaţiei din
județ la acţiunile sportiv-recreative (%)

Realizări
Sem. I 2013
45

Realizări
Sem. I 2014
51

17,960

19,433

0,399

0,381

3,858

3,944

0,92 %

0,94 %

c) ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL PROGRAMULUI „ÎNTREŢINEREA,
FUNCŢIONAREA SI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE SPORTIVE DIN
JUDEŢ”
Întrucât instituția noastră, nu deține în patrimoniu baze sportive, s-a ocupat doar de
întocmirea și actualizarea permanentă a Registrului bazelor sportive din judeţ,
evidență unde sunt înregistrate, în prezent, un număr de 84 de baze sportive, care
prezintă o funcționalitate optimă, atât pentru sportul de performanță cât și pentru
practicarea sportului amator.
De asemenea, o altă atribuție a DJST Hunedoara, în acest sens este, de a monitoriza
starea fizică și activitățile ce se desfășoară în aceste edificii sportive. În anul 2014 nu
ne-au mai fost semnalate cazuri în care proprietarii de baze sportive, ar fi avut
intenţia de a desfiinţa sau schimba destinaţia acestor obiective de interes public.

d)
PARTENERIATUL
CU
INSTITUȚII
PUBLICE,
NEGUVERNAMENTALE ȘI STRUCTURI SPORTIVE

ORGANIZAȚII

În perioada de raportare DJST Hunedoara, a reînnoit și a semnat noi protocoale
si acorduri de parteneriat cu instituții publice, ONG –uri sau structuri sportive care
ne-au pus la dispoziție parte din resursele necesare, în vederea derulării în condiții
optime a activităților comune.
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e) COLABORAREA CU INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ÎN CADRUL
SPORTULUI ȘCOLAR
Protocolul încheiat cu ISJ Hunedoara a stat la baza bunei colaborări din acest an,
reușind astfel să organizăm în comun, un număr de 20 de concursuri sportive
școlare oficiale, desfășurate sub egida Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și alte
10 acțiuni sportiv recreative cu implicarea populației școlare, unde instituția noastră
a asigurat, cheltuielile cu premierea câștigătorilor și parte din logistica necesară
derulării în bune condiții a acțiunilor comune.
De la începutul acestui an nu am primit nici o solicitare din partea unităților școlare
pentru a înmatricula asociații sportive, ceea ce reprezintă un obiectiv comun, încă
neîndeplinit. Acest deziderat, va rămâne în atenția celor două instituţii, având ca
finalitate sfărșitul anului 2016.
f)
SITUAŢIA
CONSTITUIRII
ASOCIAŢIILOR
SPORTIVE
FĂRĂ
PERSONALITATE JURIDICĂ ŞI A ASOCIAŢIILOR JUDEŢENE PE RAMURĂ DE
SPORT LA NIVELUL JUDEŢULUI HUNEDOARA

Evidenaă structuri sportive la nivelul județului Hunedoara - total: 214 din
care:
a. cu personalitate juridică - 128 din care:
-

11 cluburi sportive publice din care

5 în cadrul MEN
1 în cadrul MTS
5 în cadrul Organelor APL

- 11 asociații județene pe ramură de sport (Atletism, Box, Fotbal, Gimnastică,
Handbal, Judo, Lupte, Tenis, Sportul pentru Toți, Volei și Taekwondo).
- 106 cluburi sportive private

b. fără personalitate juridică - 88 din care:
- 23 sunt asociaţii sportive şcolare
- 2 asociaţii sportive universitare,
- 37 asociaţii sportive constituite în mediul privat,
- 26 asociaţii sportive constituite pe lângă entităţi din alte domenii (APL, unităţi
militare sau de jandarmi).

g) ROLUL ŞI IMPLICAREA DJST HUNEDOARA ÎN SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII
SPORTIVE ÎN COMUNE ŞI ORAŞE.
DJST Hunedoara, prin compartimentul SPORT, cu sprijinul partenerilor, a organizat
un număr de 10 acţiuni sportive și sportiv recreative în mediul rural la care au
participat cca. 560 de persoane, doritori de mişcare în aer liber. Activităţile
desfăşurate au vizat organizarea de concursuri de alergare, orientare sportivă, schi,
turism montan şi jocuri specifice persoanelor cu dizabilităţi în următoarele localităţi:
Băcia, Sălaşu de Sus, Teliucul Inferior, Uroi, Băița, Cinciş, Mintia, Buceş, Săulești şi
Ilia. Totodată la acţiunile desfăşurate în Municipiile Deva, Hunedoara, Petroșani,
Vulcan, Orăștie și Brad au fost angrenaţi elevi din zonele rurale limitrofe. De
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asemenea, în cadrul Programului Promovarea Sportului de Performanţă au fost
organizate un număr de 8 competiţii sportive în comune şi oraşe mici la următoarele
discipline: fotbal, handbal, schi, atletism și tenis de masă.
Ponderea cea mai mare, în totalul acţiunilor sportive desfăşurate, o au, acţiunile
organizate în mediul urban.

II.

TINERET

În domeniul tineretului Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret derulează 2
programe:
P1. “Program de Centre de Tineret”
P2. “Program de susţinere a acţiunilor de tineret”

a) ACȚIUNI ORGANIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
PROGRAMULUI DE SUSŢINERE A CENTRELOR DE TINERET”

„P1

-

S-au organizat 3 acțiuni din cele 10 propuse pentru anul 2014, cu un buget de
3240 lei, la care au participat 130 de tineri.
La Centrul de tineret Petroșani, în parteneriat cu Liga Studenților Universității
din Petroșani care coordonează activitatea din acest centru, s-au desfășurat
acțiunile „TCP LAN Party” și „Zilele tineretului”:
- La acțiunea „TCP LAN Party” s-a propus diversificarea modalităţilor de
comunicare în rândul tinerilor prin participarea a 20 de tineri la un concurs de
jocuri on-line în cadrul căruia participanţii au reușit să îşi dezvolte respectul pentru
adversari, respectul faţă de regulile jocului, să constate avantajul de a participa la
activităţi organizate.
- În cadrul proiectului „Zilele tineretului” s-au marcat Ziua Tineretului și Ziua
Europei, în rândul tinerilor din Municipiul Petroșani. Au participat un număr de 100
participanți în cadrul dezbaterilor pe tema Uniunii Europene organizate și acțiunea
de lansare de lampioane pentru a evidenția speranța lor într-o Europă unită, cu
șanse mai bune pentru tineri.
La Centrul de tineret Deva s-a organizat proiectul „Atelier autocunoaștere”,
în parteneriat cu Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consultanţă Antidrog
Hunedoara. În cadrul acestei acțiuni un număr de 10 voluntari au participat la 6
ateliere de autocunoaștere în cadrul cărora au învățat lucruri noi despre ei și
despre cei din jurul lor. Ei vor participa pe viitor la acțiuni de prevenire a
consumului de substanţe de risc în rândul tinerilor din liceele hunedorene.
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b) ACȚIUNI ORGANIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
PROGRAMULUI DE SUSŢINERE A ACȚIUNILOR DE TINERET”

„P2

-

S-au organizat 3 acțiuni din cele 10 propuse pentru anul 2014, cu un buget de
5992,19 lei, la care au participat 422 de tineri.
- „Zilele tineretului” a avut ca și scop marcarea zilei naţională a tineretului
printr-o serie de acţiuni destinate tinerilor şi cu participarea lor, care s-au
desfăşurat în acelaşi timp în toată ţara, în conformitate cu măsurile transmise de
către Ministerul Tineretului şi Sportului. Au participat un număr de 300 de tineri la
“Crosul tineretului” și în acțiuni de voluntariat, fiind sprijiniți în organizare de
voluntari ai Consiliului Școlar al Elevilor de la Liceul Teoretic “Sabin Drăgoi“ din
Deva.
- „Zilele Maghiare din Județul Hunedoara”, acțiunea realizată în
parteneriat cu Asociaţia HUMMIT, fiind cea de-a V-a ediție a Zilelor Maghiare din
Județul Hunedoara, în 20 de localități din județ. Cei 100 de tineri participanți la
acțiune au avut posibilitatea de a cunoaște mai bine tradiţiile şi obiceiurile
comunității maghiare din județul Hunedoara și au devenit mai sensibilizați asupra
importanţei activităţilor de voluntariat.
- „Străjerii istoriei” a reunit 22 de voluntari cu scopul promovării şi îngrijirii a
7 monumente istorice și culturale din judeţul Hunedoara, prin participarea civică și
prin sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat.
C) INVENTARIEREA LA NIVEL JUDEŢEAN A STRUCTURILOR ASOCIATIVE
DE ŞI PENTRU TINERET:
În primul trimestru al acestui an, s-au reinventariat la nivel judeţean Structurile
Asociative de şi pentru Tineret prin contactarea reprezentanților acestora pentru
actualizarea datelor din baza noastră de date.
În judeţul Hunedoara funcționează 40 de asociaţii şi fundaţii de şi pentru tineret.

D) ORGANIZAREA CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET
PENTRU FINANŢAREA ACŢIUNILOR STRUCTURILOR ASOCIATIVE DE ŞI
PENTRU TINERET
În urma Concursului local de proiecte de tineret pentru finanţarea acţiunilor
Structurilor Asociative de şi pentru Tineret” au fost depuse și vor fi finanțate 6
proiecte cu suma totală de 39000 lei.

E) ORGANIZAREA DE TABERE SOCIALE ŞI TABERE PENTRU PERSOANE
CU DIZABILITĂŢI
În perioada 22 iunie – 2 iulie, 140 de elevi instituţionalizaţi aflaţi în centre de
plasament/rezidenţiale ale Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Hunedoara însoțiți de personal specializat au beneficiat de un sejur de 5
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zile în stațiunea Costinești în cadrul programului de tabere sociale gratuite finanțat
de Ministerul Tineretului și Sportului.
În aceeași perioada un număr de 32 de preşcolari, elevi și studenți cu handicap şi
asistenţii personali ai acestora, au beneficiat de un sejur de 5 zile în stațiunea
Costinești în cadrul programului de tabere gratuite finanțat de Ministerul
Tineretului și Sportului.

F) PROMOVAREA ŞI PARTICIPARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS
+
Un reprezentant al DJST Hunedoara a participat la cursul de formare al
programului „Erasmus +” destinat lucrătorilor de tineret, organizat de Agenția
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației si Formarii
Profesionale.
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara va fii partener într-un
proiect strategic european inițiat de Rețeaua Centrelor de Tineret din Suedia –
KEKS.

G) PROMOVAREA
STRĂINĂTATE

IMAGINII

ROMÂNIEI

ŞI

A

JUDEŢULUI

ÎN

O delegație formată din tineri reprezentanți ai Direcției Județene pentru Sport și
Tineret Hunedoara, Primăriei Municipiului Deva, Primăria Municipiului Petroșani
și a 2 organizații neguvernamentale pentru tineret au participat în perioada 7 –
11 aprilie, în Irlanda, la Dublin la întâlnirea grupului de specialiști în domeniul
tineretului.
Întâlnirea a avut loc în cadrul proiectului RISE (România, Irlanda, Suedia și
Estonia) – Calitate în munca de tineret, în care sunt parteneri instituții publice
cu responsabilitate și autorități publice locale din cele 4 țări, fiind finanțat de
Uniunea Europeană prin Programul Tineret în Acțiune și în care DJST
Hunedoara este reprezentantul României.
Delegații au prezentat modele de bună practică în domeniul tineretului din
România și din județul Hunedoara.

H) PRIMIREA DE COPII ŞI TINERI PRIMIŢI ÎN CENTRELE DE AGREMENT
DIN JUDEŢ ŞI FACILITATEA TRIMITERII ÎN CENTRELE DIN ALTE JUDEŢE –
CREŞTEREA NUMĂRULUI ACESTORA:
În subordinea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Hunedoara funcţionează
două Centre de Agrement: Căprioara (54 de locuri permanente) şi Costeşti (22
locuri permanente + 44 locuri căsuţe sezoniere).
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În primul semestru al acestui an au fost primiți în cele două centre de agrement ,
un număr de 530 de copii şi tineri din diferite judeţe (Oradea, Cluj, Timiş,
Maramureş, Craiova, Piteşti, Buzău, Neamţ, Mureş, Teleorman,) față de 460 în
anul 2013.

III. VENITURI ȘI CHELTUIELI
În cele de mai jos este prezentată o situație comparativă a subvențiilor alocate în anii
2013 și 2014, precum și a veniturilor realizate și a cheltuielilor efectuate în semestrul
I. din cei doi ani.:

Subvenții pentru programe de sport - lei
Subvenții pentru programe de tineret lei
Subvenții alocate total - lei
Venituri – semestrul I. – lei
Cheltuieli – semestrul I. – lei

Director Executiv
SZÉLL LŐRINCZ
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2013
60.000
70.433

2014
60.000
104.500

889.236 806.550
66.000
85.560
300.954 330.482

