RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESF

URAT ÎN ANUL 2017

DE DIREC IA JUDE EAN PENTRU SPORT I TINERET HUNEDOARA
Direcţia Județeană pentru Sport i Tineret Hunedoara se organizează şi funcţionează ca serviciu public
deconcentrat al Ministerului Tineretului şi Sportului cu personalitate juridică, conform H.G. nr. 776 din
28 iulie 2010 şi Legii Educației Fizice i Sportului nr 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

În cele de mai jos vă prezentăm activitatea desfăşurată de DJST Hunedoara în cele 2 domenii:
Sport şi Tineret, a veniturilor realizate i a cheltuielilor efectuate în anul 2017.
I. COMPARTIMENTUL SPORT :
În anul 2017, Direcția Judeţeană pentru Sport i Tineret Hunedoara, a desfă urat activități specifice
celor 3 programe care reglementează activitatea desfă urată de instituțiile publice pentru sport din
țara noastră, respectiv:
P1. „Promovarea Sportului de Performanţă”;
P2. ”Sportul pentru Toţi”;
P3. „Întreţinerea, funcţionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive din județ”.
A. ANALIZA REALIZ RII OBIECTIVELOR I INDICATORILOR PROGRAMULUI ,,PROMOVAREA SPORTULUI
DE PERFORMAN ’’
Reprezentarea grafică a indicatorilor de performanță P1 pe anul 2017 în dinamică cu cei din anul
2016:

Notă: Indicatorii anului 2017 sunt realizați cu un buget mai mic cu 30% comparativ cu anul precedent,
fapt care a cauzat diminuarea acestora.
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B. ANALIZA REALIZARII OBIECTIVELOR SI INDICATORILOR IN PROGRAMUL ,,SPORTUL PENTRU TO I’’.
Reprezentarea grafică a indicatorilor de performanță P2 pe anul 2017 în dinamică cu cei din anul
2016:

C. ANALIZA ACTIVIT II ÎN CADRUL PROGRAMULUI „ÎNTRE INEREA, FUNC IONAREA SI DEZVOLTAREA
BAZEI MATERIALE SPORTIVE DIN JUDE ”
Întrucât instituția nu deține în patrimoniu baze sportive, s-a ocupat doar de întocmirea i actualizarea
permanentă a Registrului bazelor sportive din judeţ, evidență unde sunt înregistrate, în prezent, un
număr de 122 de baze sportive, din care 84 prezintă o funcționalitate optimă, atât pentru sportul de
performanță cât i pentru practicarea sportului amator.
De asemenea, o altă atribuție a DJST Hunedoara, în acest sens este, de a monitoriza starea fizică i
activitățile ce se desfă oară în aceste edificii sportive. Aici putem afirma că, în anul 2017, spre
deosebire de anii precedenți, 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.
Structura bazei sportive din jude ul Hunedoara: 122 baze sportive, din care:
• 2 baze sportive aparținând MTS, Sala Sporturilor i Sala Olimpică de Gimnastică din Deva, aflate în
administrarea SCM Deva - club departamental al MTS.
• 96 baze sportive aparținând domeniului public al administrației publice locale ( stadioane, săli sau
terenuri de sport, arene de popice sau de tir cu arcul).
• 4 baze sportive aparținând domeniul privat al administrației publice locale ( terenuri de fotbal sau
tenis).
• 20 baze sportive aparținând unor societăți comerciale sau persoane fizice, (terenuri de minifotbal i
tenis).
Din cele 122 de baze sportive 20 sunt stadioane de fotbal, 3 săli polivalente, 12 săli cu teren de handbal,
29 de săli în cadrul unităților colare i 58 de terenuri sportive (majoritatea cu dimensiuni ale unui
teren de minifotbal sau handbal).
D. ORGANIZAREA I DERULAREA CALENDARULUI SPORTIV LOCAL I JUDE EAN ÎN ANUL 2017
În cursul anului 2017, au fost organizate sau sprijinite 117 activități sportive din care:
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 38 de competiții sportive în cadrul Programului P1 – Promovarea sportului de performanță, din care 4
au fost de nivel local, 14 de nivel județean, 18 de nivel interjudețean, 2 de nivel național i 2 de nivel
internațional.
 79 de acțiuni sportiv recreative din cadrul Programului P2 - Sportul pentru toți, din care 35 au fost
acțiuni comune cu ISJ Hunedoara.
S-a acordat alimentație de efort la un număr 96 de sportivi de perspectivă (cu o medie de 262 de
lei/sportiv).
DJST Hunedoara a derulat o serie de evenimente în cadrul proiectului ,,Săptămâna Europeană a
Sportului,, organizând alături de parteneri 8 manifestări sportiv recreative în perioada 23-30
septembrie.
De asemenea, s-au organizat 4 acțiuni în cadrul proiectului ,, CAMPIONII ROMÂNIEI – În coală, liceu i
universitate, cu prezența marilor sportivi hunedoreni Gina GOGEAN, Marieta ILCU i Avram IANCU.
E. SITUA IA
CONSTITUIRII ASOCIA IILOR SPORTIVE F R
PERSONALITATE JURIDIC
ASOCIA IILOR JUDE ENE PE RAMUR DE SPORT LA NIVELUL JUDE ULUI HUNEDOARA

I A

În eviden a DJST Hunedoara sunt 240 de structuri sportive la nivelul județului Hunedoara, din
care:
a. cu personalitate juridică – 139 din care:
- 12 cluburi sportive publice din care: 6 în cadrul MEC , 1 în cadrul MTS i 5 în cadrul APL,
- 11 asociații județene pe ramură de sport (Atletism, Box, Fotbal, Gimnastică, Handbal, Judo, Lupte,
Tenis, Taekwon-do, Sportul pentru Toți, i Volei),
- 116 cluburi sportive private.
b. fără personalitate juridică - 101 din care:
- 35 sunt asociaţii sportive şcolare,
- 2 asociaţii sportive universitare,
- 16 asociaţii sportive constituite pe lângă societăţi comerciale,
- 48 asociaţii sportive constituite pe lângă entităţi din alte domenii.

II. COMPARTIMENTUL 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.AC IUNI ORGANIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
CENTRELOR DE TINERET”

„P1 - PROGRAMULUI DE SUS INERE A

În anul 2017 s-au organizat 8 acțiuni din cele, cu un buget de 15.657 lei, la care au participat 244 de
tineri.
La Centrul de tineret Petro ani, în parteneriat cu Universitatea din Petro ani, s-au desfă urat
acțiunile „Orientare spre o carieră de succes” i “Hai în centru”.
La Centrul de tineret Deva în colaborare cu Asociația Maris Dava, s-au organizat actiunile “Young
entrepreneurs” “TineRețea”, „Orientare spre o carieră de succes”, “Hai în centru!” i “Creativitate
i inovare în rândul tinerelor mame”.
B. AC IUNI ORGANIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
AC IUNILOR DE TINERET”

„P2 - PROGRAMULUI DE SUS INERE A

În anul 2017 s-au organizat 7 acțiuni propuse pentru anul 2017, cu un buget de 40303,13 lei, la care
au participat 436 de tineri.
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Acestea au fost: “Training Parenting!”, “Curs de formare scriere i management de proiecte
internaționale”, “Training de leadership”, „Zilele Maghiare din Județul Hunedoara”, „Străjerii
istoriei”, „Dac Fest-Sub semnul lupului ed. a VIII-a” i „Zilele voluntariatului”.
C. INVENTARIEREA LA NIVEL JUDE EAN A STRUCTURILOR ASOCIATIVE DE I PENTRU TINERET:
S-au reinventariat la nivel judeţean Structurile Asociative de şi pentru Tineret prin contactarea
reprezentanților acestora pentru actualizarea datelor.
În judeţul Hunedoara funcționează 40 de asociaţii şi fundaţii de şi pentru tineret.
D. ORGANIZAREA CONCURSULUI LOCAL DE PROIECTE DE TINERET PENTRU FINAN AREA
AC IUNILOR STRUCTURILOR ASOCIATIVE DE I PENTRU TINERET
În urma Concursului local de proiecte de tineret pentru finanţarea acţiunilor Structurilor Asociative
de şi pentru Tineret” au fost finanțate 3 proiecte cu suma totală de 13676 lei:




Sănătatea – prima bogăție a omului - Asociatia Centrul Educativ Copii si Tineri Pentru
Comunitatea Europeană
Sunt tânăr i vreau să mă implic! - Asociatia Novam Urbem
Metode pentru crearea unei lumi mai bune! - Asociația Novam Urbem

E. ORGANIZAREA DE TABERE SOCIALE I TABERE PENTRU PERSOANE CU DIZABILIT

I

În vacanța de vară, 25 de elevi proveniți din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie
este de până la 50% din salariul minim brut pe economie i 25 de elevi care beneficiază de o măsură
de protecție specială, instituită conform legii nr. 272 / 2004, privind protecția i promovarea
drepturilor copilului, selectați de Inspectoratul colar Județean Hunedoara i Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara însoțiți de personal specializat au beneficiat de
tabără socială la mare, 5 zile la Centrul de Agrement 2 Mai, în cadrul programului de tabere sociale
gratuite finanțat de Ministerul Tineretului i Sportului.
În aceea i perioada un număr de 52 de preşcolari, elevi cu handicap şi asistenţii personali ai acestora,
au beneficiat de un sejur de 5 zile zile la Centrul de Agrement 2 Mai, în cadrul programului de tabere
gratuite finanțat de Ministerul Tineretului i Sportului.
F. ORGANIZAREA DE TABERE TEMATICE I TABERE NA IONALE PENTRU COPII I TINERET
În vacanța de vară au fost organizate 4 tabere naționale în Centrele de Agrement Coste ti i
Căprioara:
- „Tab r na ional de dans” la Centrul de Agrement Coste ti, în perioada 16 – 21.07.2017, la care
au participat 40 de elevi,
- „Tab r na ional de fotografie, cultur , tradi ii i civiliza ie dacic i roman ”, la Centrul de
Agrement Coste ti, în perioada 24 – 29.07.2017, la care au participat 60 de tineri,
- “Tab r de excelen de istorie i cultur dacic i roman ”, la Centrul de Agrement Căprioara,
în perioada 14-18.08.2017, la care au participat 35 de elevi olimpici i 7 profesori coordonatori,
- „Tab r na ional de prim ajutor” la Centrul de Agrement Căprioara, în perioada 22 –
27.08.2017, la care au participat a 38 de elevi.
G. PROMOVAREA I PARTICIPARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS +
S-au organizat ase prezentări cu tematică specifică programelor Eurodesk i Erasmus+.
Consilierul de tineret din cadrul DJST a participat la două cursuri de formare Eurodesk.
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H. PRIMIREA DE COPII I TINERI ÎN CENTRELE DE AGREMENT DIN JUDE
CENTRELE DIN ALTE JUDE E :

I FACILITATEA TRIMITERII ÎN

În subordinea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Hunedoara funcţionează două Centre de
Agrement: Căprioara (50 de locuri permanente) şi Costeşti (22 locuri permanente + 44 locuri căsuţe
sezoniere).
În anul 2017 au fost primiți în cele două centre de agrement, un număr de 1381 de copii şi tineri din
diferite judeţe (Bihor, Cluj, Timiş, Maramureş, Dolj, Arge , Buzău, Neamţ, Mureş, Teleorman,
Suceava, Olt, Vaslui, Prahova), iar 137 de copii şi tineri au fost trimi i în centre de agrement din
țară.

Reprezentant legal
SZÉLL LŐRINCZ
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