
 

 

 

 

 

 

RAPORT  

privind activitatea DJST Covasna în anul 2019 

 

Compartiment Sport  

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna este un serviciu public deconcentrat în 

subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului care are atribuţii stabilite prin Legea Educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000, modificată şi completată ulterior, Legea tinerilor 350/2006 modificată şi completată 

ulterior, Legea voluntariatului nr. 195/2001 modificată şi completată ulterior, precum şi HG nr. 

11/09.02.2013 privind organizarea şi funcționarea MTS. 

 D.J.S.T. Covasna pe baza Programului de Guvernare precum şi a Strategiei de organizare şi 

dezvoltare a activităţii de educaţie fizică şi sport din judeţul Covasna pornind de la realităţile existente în 

mişcarea sportivă covăsneană, în anul 2019 s-au întreprins măsuri care vizează în principal perfecţionarea 

organizării şi înbunătăţirii conţinutului întregii activităţi, realizarea principalelor atribuţii, în centrul atenţiei 

situându-se asigurarea organizatorică şi materială a acţiunilor sportive proprii, sprijinirea unităţilor sportive 

din judeţ, rezolvarea problemelor unităţilor sportive şi a sportivilor. 

Activitatea sportivă a fost organizată pe 3 programe: 

a)    Promovarea sportului de performanţă 

b)    Sportul pentru toţi  

c)    Întreţinere, funcţionare şi dezvoltarea bazei materiale sportive 

a) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Promovarea 

sportului de performanţă” 

Pentru anul 2019, DJST Covasna a stabilit o serie de obiective şi indicatori de performanţă pentru 

sporirea prestigiului judeţului pe plan naţional şi internaţional prin susţinerea ramurilor de sport şi 

stimularea sportivilor de înaltă performanţă internaţională cât şi a celor de interes naţional practicate în 

judeţul nostru.  

Pentru îndeplinirea acestor obiective s-a acţionat în următoarele direcţii: 

1. Nominalizarea şi susţinerea pregătirii speciale a sportivilor cu reale perspective de calificare şi 

participare la Jocurile Olimpice de vară 2020, Campionate mondiale, Europene şi Balcanice în principal 

la ramuri sportive precum atletism, lupte libere, înot, etc. în general sporturile olimpice. 

2. Susţinerea activităţii sportive de performanţă la nivel judeţean, în perspectiva promovării la cel mai înalt 

nivel naţional. 

 În 2019 nu au fost alocate fonduri din transferuri de către MTS către  DJST Covasna. 



 

MEDALII OBŢINUTE LA COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE 

 

Sportivi în loturile naţionale: 

Alpinism-escaladă:  Santa Robert 

Atletism: Bobocea Claudia, Padurariu Nagy Helen 

Baschet : Annemarie Părău, Ioana Ghizila 

Ecvestră: Bartha Eduard 

Înot : Raluca Artenie 

Judo: Balogh Hanna  

Ju-jitsu: Lascu Vlad, Bejenaru Vasilica, Cretu Andrea, Pancescu Alin 

Karate: Császár Petra, Kisgyörgy Magor, Zsindely Adelina 

Lupte Libere: Incze Kriszta, Adina Popescu, Sere Barbara, Nemes Nagy Vivien 

Triatlon-Duatlon: Daniel Attila 

Tenis de masă: Mike Boroka 
 

MEDALII OBŢINUTE LA CAMPIONATELE NAŢIONALE ŞI  CUPA ROMÂNIEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aur Argint Bronz 

ATLETISM  1- Campionat Balcanic  2- Campionat Balcanic 

JUDO  1- Cupa Europei               

1- Campionat Balcanic     

1- Campionat Balcanic     

JU JITSU 1- Campionat Mondial   

4- Campionat European   

6- Campionat Balcanic               

4- Cupa Europeana 

1- Campionat Mondial   

2- Campionat European  

7- Campionat Balcanic   

1- Campionat Mondial    

2- Campionat European    

6- Campionat Balcanic    

1- Cupa Europeana 

KARATE 6- Campionat Mondial    

4- Campionat European 

5- Campionat Mondial   

7- Campionat European 

9- Campionat Mondial     

14- Campionat European 

LUPTE LIBERE  2- Campionat European 1- Campionat Mondial      

1- Jocurile Europene 

TOTAL 26 26 38 

 Aur  Argint   Bronz  Total  

Atletism 9 3 6 18 

Baschet  2 1 0 3 

Ciclism  3 0 0 3 

Duatlon-triatlon 1 0 0 1 

Înot  0 0 2 2 

Judo  1 6 10 17 

Ju-jitsu 20 16 15 51 

Karate  24 21 30 75 

Lupte libere  9 10 16 35 

Motociclism  1 0 0 1 

Tenis de masa 1 2 2 5 

  Total: 71 59 81 211 



 

b) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Sportul pentru toţi” 

Obiectivul principal în acest program la reprezentat crearea unui cadru social şi organizatoric 

favorizant, susţinut de DJST Covasna în parteneriat cu Asociaţiile  Sportive din judeţ, cu filiala Covasna a 

Academiei Olimpice Române, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Consiliile locale pentru stimularea şi 

sprijinirea practicării activităţilor fizice şi sportive de către un număr cât mai mare de cetăţeni într-un cadru 

organizat în vederea menţinerii sănătăţii.   

 Astfel s-au organizat competiţii sportive de mare anvergură cum ar fi: Zilele Sportive Sf. Gheorghe, 

Ziua de alergare Gall Lajos, Semimaratonul Sfântu Gheorghe, Crosul Tineretului,  Crosul Copiilor, Cupa 

Sprint, Cupa Eu Înot precum şi Campionatele Judeţene Şcolare la ramurile sportive: atletism, baschet, 

handbal, fotbal, rugby, tenis de masă, şah, cât şi Crosul Olimpic, Zilele Comandăului, Zilele Vâlcelelor, 

Cupa Zilele oraşului Covasna, pentru care s-au încheiat protocoale de parteneriat. 

         Prin acţiunile organizate, a fost atrasă o mare parte a populaţiei, la activităţi de practicare a sportului 

pentru sănătate şi recreere, precum şi menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului pentru toţi. 

 

c) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Întreţinere, funcţionare şi 

dezvoltare a bazei materiale sportive”  

La sediul D.J.S.T. Covasna există 4 terenuri de tenis de câmp, un teren sintetic de minifotbal cu  

instalaţie de nocturnă. Prin prestarea de servicii către terţi obţinem venituri proprii. 

 Stadiul realizării protocoalelor sau convenţiilor de parteneriat încheiate cu primăriile, 

inspectoratele şcolare judeţene şi alte instituţii 

 În anul 2019 s-au încheiat un număr de 38 protocoale de colaborare în parteneriat cu 

administraţiile publice locale, asociaţiile şi cluburile sportive din judeţ. 

Organizarea şi derularea calendarului sportiv local şi judeţean 

În cadrul programelor desfăşurate, principalul instrument de lucru l-a constituit “Calendarul 

Competiţional al Judeţului Covasna”. 

La realizarea calendarului sportiv de performanţă s-a ţinut seama de Planul anual de organizare şi 

desfăşurare a activităţii sportive din judeţ, urmărindu-se îndeaproape realizarea obiectivelor concrete ale 

ramurilor şi unităţilor sportive. 

La constituirea calendarului sportiv judeţean, asociaţiile sportive şi cluburile interesate în 

organizarea unor acţiuni sportive din judeţ au transmis propuneri privind întocmirea calendarului sportiv 

judeţean. 

 Pe parcursul anului s-au desfăşurat şi alte acţiuni neincluse iniţial în acest Calendar 

Competiţional, acţiuni organizate la nivelul oraşelor şi comunelor din judeţ. Trebuie remarcat Consiliul 

Local Tg.Secuiesc care a organizat un număr mare de competiţii locale tradiţionale. 

 Analiza realizării calendarului sportiv judeţean s-a efectuat trimestrial, iar lunar s-a raportat stadiul 

îndeplinirii acestuia la MTS. 



Deasemenea am prezentat trimestrial Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna modul de 

îndeplinire a obiectivelor. 

Situaţia sportului şcolar din judeţ şi propuneri de optimizare a acestuia 

La nivelul judeţului activitatea sportivă şcolară se desfăşoară la 2 Cluburi Sportive Şcolare. 

Aceste două unităţi sunt: 

1.Clubul Sportiv  Școlar din Sf. Gheorghe cu următoarele secţii: atletism, baschet fete şi băieţi, 

handbal fete, lupte libere fete şi băieţi, tenis de masă fete si băieţi. 

2. Liceul Teoretic Nagy Mozes Tg.Secuiesc cu următoarele secţii: baschet băieţi, handbal fete, 

judo, tenis de masă.   

În cadrul programului „Sportul pentru Toţi”, Inspectoratul Şcolar Judeţean a organizat 

campionate judeţene şcolare la toate ramurile sportive ce se practică în judeţ: atletism, baschet, handbal, 

fotbal, volei, tenis de masă, şah, badminton, gimnastică, DJST asigurând premiile (cupe şi medalii) 

primilor  trei clasaţi. 

  Competiţiile sportive comune ale Inspectoratului Şcolar şi a Direcţiei județene pentru Sport și 

Tineret Covasna au cuprins toate categoriile de vârstă şcolară şi acestea au constituit un prilej de selecţie 

pentru unităţile sportive şcolare. 

Situaţia constituirii asociaţiilor judeţene pe ramură de sport, precum şi a asociaţiilor 

sportive fără personalitate juridică 

DJST Covasna, începând cu anul 2002, a sprijinit acţiunea de transformare, reorganizare şi 

constituire a structurilor sportive în conformitate cu prevederile Legii 69/2000, în scopul organizării 

activităţii sportive prin cluburi, asociaţii sportive fără personalitate juridică, asociaţii judeţene pe ramuri 

de sport. În judeţul Covasna sunt constituite 4 Asociaţii Judeţene pe ramură de sport: Asociaţia 

judeţeană de Atletism;  Asociaţia judeţeană de Baschet;  Asociaţia judeţeană de Fotbal; Asociaţia 

judeţeană Sportul pentru Toţi. 

Asociaţii sportive fără personalitate juridică la 31 decembrie 2019 sunt în număr de 148 dintre 

care  76 sunt asociaţii sportive şcolare. 

În anul 2019   a fost înfiinţat 1  asociaţie sportivă școlară fără personalitate juridică. 

Aprecierea şi evaluarea situaţiei personalului salariat cu atribuţii în domeniu                                                                                                                                     

Printr-o muncă colectivă, personalul cu atribuţii în domeniul sportului împreună cu conducerea, 

au coordonat şi îndrumat activitatea sportivă a Judeţului Covasna, achitându-se  de sarcinile avute. 

Nr. 

crt. 
DENUMIREA INDICATORULUI 

 

PROPUS 

 

REALIZAT  

1 Nr. de competiţii cuprinse în calendarul sportiv al D.J.S.T. 

             a) realizate 

din care      b) finanţate 

 

134 

115 

 

a)  81 

        b) 68 

2 Valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi 

desfăşurarea comp. sp. prev. în calendarul DJST 

60.000 29.457 

3 Cost mediu al unei competiţii din calendarul sportiv al DJST                                    

(2:1 b) 

62 433 

4 Număr total de comp.org.în judeţ, altele decât cele prevăzute în 

calendarul sportiv al DJST 

 4 



Situaţia şi modul de funcţionare a sistemului de medicină sportivă şi asistenţă medicală în 

judeţ (asistenţă medicală la antrenamente şi competiţii, acordarea avizului medical, etc) 

În judeţul Covasna nu există un cabinet propriu-zis de medicină sportivă, asistenţă medicală la 

competiţiile sportive fiind asigurată de un singur medic de specialitate în persoana dr. Bencze Sarolta, 

pensionara şi 2 asistenţi medicali. 

 Relaţia şi sprijinul acordat de Direcţia judeţeană, clubului din subordinea MTS asociaţiilor 

judeţene pe ramură de sport şi celorlate structuri sportive, conform legii 

D.J.S.T. Covasna şi în anul 2019 a acordat sprijin Clubului Sportiv Municipal din toate punctele de 

vedere. Considerăm relaţia dintre D.J.S.T. şi C.S.M. ca fiind normală.                         

Rolul şi implicarea Direcţiei judeţene în susţinerea şi organizarea activităţii sportive în 

comunele şi oraşele mari 

În cadrul programului Sportul pentru toţi, DJST Covasna a acordat sprijin financiar şi metodic în 

vederea organizării serbărilor oraşelor, acţiuni de mare anvergură.  Cu Primăriile orașelor Sfântu 

Gheorghe, Covasna, comunelor: Comandău, Vâlcele, s-au organizat Zilele orașului sau comunei, acţiuni 

considerate de către organizatori ca fiind foarte reuşite. 

Modalităţi de colaborare cu organele administraţiei publice locale, inspectoratul şcolar 

judeţean, alte instituţii implicate în sport 

Datorită unei conlucrări bune cu organele administraţiei publice locale, s-a reuşit ca sportivii să 

se bucure de o mai mare susţinere financiară. Astfel Consiliul Judeţean şi Primăria municipiului Sf. 

Gheorghe a acordat sprijin financiar echipei de baschet feminin Sepsi Sic din Liga Nationala, echipei de 

fotbal OSK şi altor entități sportive pe bază de proiecte. Menţionăm faptul că în anul 2019 Consiliul 

Local al municipiului Tg. Secuiesc a fost alături de sportul din zonă, susţinând material discipline ca: 

fotbal, handbal, baschet, tenis de masă, hochei, etc. 

         În vederea realizării obiectivelor propuse DJST Covasna a colaborat şi în cursul anului 2019 cu 

Prefectura, Primăriile, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu diferite organizaţii, agenţi economici, 

persoane fizice şi juridice care au posibilitatea şi dorinţa de a contribui la susţinerea activităţii sportive 

din judeţ. 

Împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean s-au organizat  campionate judeţene şcolare la toate 

ramurile sportive: atletism, baschet, handbal, fotbal, rugby, sah, tenis de masă. 

Anexa 1  

Tabel Nominal cu protocoalele/conventiile de parteneriat incheiate cu DJST: 

Nr. 

Crt 

Partenerul Obiectul protocolului Perioada 

încheiată 

1 AS Viitorul  Sf.Gheorghe Org.în comun a acțiunii „Cupa Unirii”-futsal 11-13.01.2019 

2 Palatul Copiilor 

Sf.Gheorghe 

Org.în comun a acțiunii „Trofeul Gerar”schi alpin 25.01.2019 

3 CS Sport-All Org.în comun a acțiunii”Cupa Sport-All”karate 02.02.2019 

4 Scoala Gimnaziala            

„ Gaal Mozes” 

Org.în comun a acțiunii „Cupa Baraolt ‘’ handbal 8-15.02.2019 



5 A.S.Sport For All -

Covasna 

Org.în comun a acțiunii”Cupa Sport for All ” futsal 16-17.02.2019 

6 ISJ Covasna Org.în comun a acțiunilor din cadrul  „ONSS” 18.02-23.03.2019 

7 Clubul de Sah Cavalerul 

Sf.Gheorghe 

Org.în comun a acțiunii „Memorialul Sukosd Janos” 

sah  

25.02.2019 

8 Liceul Tehnologic”Berde 

Aron”Sf.Gheorghe 

Org.în comun a acțiunii”Cupa Berde Aron”futsal 1-2.03.2019 

9 AS Atletico Steaua 

Intorsura Buzaului 

Org.în comun a acțiunii „Cupa Stefan Miu”fotbal 9-10.03.2019 

10 ISJ Covasna Org.în comun a acțiunilor din cadrul  „ONSS” mart-aprilie. 2019 

11 Clubul Elevilor 

Tg.Secuiesc 

Org.în comun a acțiunii”Cupa Targu Secuiesc” 

majorete 

7.04.2019 

12 Clubul Copiilor Baraolt Org.în comun a acțiunii”Festivalul International de 

Dans si Gimnastică” 

12-14.04.2019 

13 ISJ Covasna Org.în comun a acțiunilor din cadrul  „ONSS” 21.04-11.05. 2019 

14 A.S.Gall Lajos 

Sf.Gheorghe 

Org.în comun a acțiunii „Ziua de alergare Gall 

Lajos”ed.a 29-a 

27.04.2019 

15 Liceul Tehn.”Constantin 

Brancusi”Sf.Gheorghe 

Org.în comun a acțiunii „ Zilele C-tin Brancuși” 20-23.05.2019 

16 Scoala Gimnaziala            

„ Avram Iancu ” Covasna 

Org.în comun a acțiunii „Cupa Avram Iancu” 

handbal 

31.05.2019 

17 Primaria Valcele Org.în comun a acțiunii”Zilele Vâlcelelor ” 29-30.06.2019 

18 Clubul de Sah 

Sf.Gheorghe 

Org.în comun a acțiunii”Cupa Haromszek”sah 15.07..2019 

19 Primaria Comandau Org.în comun a acțiunii”Zilele comunei Comandău” 3-4.08.2019 

20 CS Club T13 Org.în comun a acțiunii”Cupa Izo Plus 

Building”tenis 

24-25.08.2019 

21 AS Viitorul  Sf.Gheorghe Org.în comun a acțiunii „Cupa Viitorul”futsal 26-28.08.2019 

22 A.S.Sport For All -

Covasna 

Org.în comun a acțiunii”Cupa Lorincz Zsigmond” 

futsal 

7-8.09.2019 

23 Primaria orașului 

Covasna 

Org.în comun a acțiunii”Zilele orașului Covasna” 7-8.09.2019 

24 Clubul de Sah 

Sf.Gheorghe 

Org.în comun a acțiunii”Cupa de Toamnă”-sah 21.09.2019 

25 CSS Sf.Gheorghe Org.în comun a acțiunii”Memorialul Baczoni Pal”-la-

lupte libere 

23-24.09.2019 

26 AS Gall Lajos 

Sf.Gheorghe 

Org.în comun a acțiunii”Alergarea Șugas”ed.a 6-a 28.09.2019 

27 Liceul Tehn.”BSZB 

Baraolt 

Org.în comun a acțiunii „Cupa Erdovidek ” 6.10.2019 

28 Asociatia de turism si 

Ecologie Covalpin 

Org.în comun a acțiunii”Sugas Race”-alergare 

montana 

13.10.2019 

29 AS Gall Lajos 

Sf.Gheorghe 

Org.în comun a acțiunii”Semimaratonul 

Sf.Gheorghe” 

19.10.2019 

30 CS Club T13 Org.în comun a acțiunii”Cupa Bakk Arpad”-tenis 25-26.10.2019 

31 Clubul Sportiv Lic. Nagy 

Mozes Tg.Secuiesc 

Org.în comun a acțiunii”Cupa Tg.Secuiesc”-judo 02.11.2019 

32 Lic.T. Nagy Mozes 

Tg.Secuiesc 

Org.în comun a acțiunii”Memorialul Dobolyi 

Aladar”-tenis de masă 

23-24.11.2019 

33 ISJ Covasna Org.în comun a acțiunilor din cadrul  „ONSS”finala 

la lupte 

30.10-14.12.2019 

34 CSS Sf.Gheorghe Org.în comun a acțiunii”Cupa Gabriela Rotis- 

Nagy”handbal 

11-12.11.2019 

35 Clubul de Sah Cavalerul 

Sf.Gheorghe 

Org.în comun a acțiunii”Mem. Elekes Dezso„-șah 3.12.2019 



36 Liceul Tehnologic”Berde 

Aron”Sf.Gheorghe 

Org.în comun a acțiunii”Cupa Moș Nicolae”-futsal 5.12.2019 

37 Asociatia Sportiva Gall 

Lajos Sf.Gheorghe 

Org.în comun a acțiunii”Crosul Mos Nicolae” 

ed.XXVII-a 

7.12.2019 

38 Asociatia Sportiva Gall 

Lajos Sf.Gheorghe 

Org.în comun a acțiunii”Alergarea Sfarsitului de An,, 28.12.2019 

 

Compartiment tineret  

 

În anul 2019, Compartimentul Tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST) 

Covasna, a  inițiat și organizat proiecte/programe menite a îndruma, a motiva şi a crea mediul necesar 

dezvoltării armonioase a tinerilor covăsneni, avându-se în vedere atât implicarea civică, cât și 

dezvoltarea socială sau educativ-culturală a acestora. 

Conform normelor de organizare și funcționare a Compartimentului Tineret din cadrul DJST 

Covasna, principalele modalități de sprijin prin care pot fi susținuți atât tinerii din jud. Covasna cât și 

formele asociative ale acestora sunt: Proiectele proprii și/sau în parteneriat ale DJST Covasna, Proiectele 

proprii și/sau în parteneriat ale Centrelor de Tineret Sf.Gheorghe și Întorsura Buzăului din cadrul DJST 

Covasna,  Concursul Local de Proiecte, toate acestea cu finanțare de la bugetul de stat respectiv MTS 

dar și Proiectele proprii și/sau în parteneriat ale DJST Covasna și Proiectele proprii și/sau în parteneriat 

ale Centrului de Tineret Sf.Gheorghe al DJST Covasna fără finanțare de la ministerul de resort. 

Pentru a putea răspunde punctual și realist nevoilor şi aşteptărilor organizațiilor 

neguvernamentale de tineret și implicit ale tinerilor, în perioada ianuarie-martie 2019, 

Compartimentul Tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna a inițiat și organizat mai 

multe întâlniri cu organizațiile de/pentru tineret, având drept scop identificarea prin consultare publică, a 

celor mai bune soluții menite remedierii sau îmbunătățirii situației existente a tinerilor covăsneni. Astfel, 

s-au  identificat, pe baza centralizării rezultatelor din cadrul întâlnirilor, mai multe propuneri de proiecte 

și programe care au fost introduse, pe de-o parte, atât în cadrul calendarelor de acțiune finanțate de către 

MTS și supuse spre aprobare ministerului care le-a validat, cât și în planul de acțiune al DJST Covasna 

pentru a fi realizate din resurse proprii. Menționăm că în elaborarea propunerilor s-a avut ca bază de 

plecare atât prioritățile de acțiune ce se regăsesc în Strategia Națională de Tineret 2015-2020 cât și în 

prioritățile Programului de Guvernare în domeniul tineretului. 

 Tot în această perioadă, s-a luat legătura și cu entitățile neguvernamentale care gestionează și 

coordonează Centrul de Tineret Sf. Gheorghe - Extensiile Covasna și Vâlcele cât și Centrul de Tineret 

Întorsura Buzăului, pentru a se stabili, de comun acord, pe baza Strategiei Naționale a Ministerului 

Tineretului și Sportului destinată programului de Centre de Tineret, cea mai optimă și fezabilă abordare  

capabilă a răspunde nevoilor și provocărilor cu care se confruntă tinerii ce trăiesc în aria de acțiune a 

celor două centre menționate. 

 

 

 



1.Centre de Tineret 

 

 Prin Centrul de Tineret Sf. Gheorghe - Extensiile Covasna și Vâlcele cât și Centrul de Tineret 

Întorsura Buzăului au fost organizate 3 evenimente, cu un buget total de 12.881 lei (respectiv 9062 lei 

alocat de către MTS Centrului de Tineret Sf. Gheorghe - Extensiile Covasna și Vâlcele și 3819 lei alocat  

de către MTS Centrului de Tineret Întorsura Buzăului). 

Cele 3 proiecte derulate sunt: Competențe digitale. Competențele viitorului, RuralTin și Forumul 

Local de tineret Întorsura Buzăului beneficiari fiind atât tineri din mediul urban (mun. Sf.Gheorghe, 

Covasna și Întorsura Buzăului) cât și tineri din mediul rural, respectiv comuna Vâlcele și comunitățile 

rurale adiacente orașului Întorsura Buzăului. 

 

2.Activitate specifică. Proiecte proprii și în parteneriat 

 

În luna aprilie 2019, au fost demarate conform ordinului şi metodologiilor primite de la 

Ministerul Tineretului şi Sportului, procedurile în vederea lansării Concursului Local de Proiecte 

destinat sprijinirii organizaţiilor neguvernamentale de/pentru tineret din judeţul Covasna. 

Totodată, s-au identificat două oportunităţi de finanţare menite susţinerii a două iniţiative de 

tabără națională gândite de către DJST Covasna-Compartimentul Tineret, demarându-se procesul 

redactării formularelor de finaţare în vederea depunerii acestora la Ministerul Tineretului şi Sportului.  

În luna mai Compartimentul Tineret al DJST Covasna, a desfășurat activități pentru definitivarea 

calendarului de activități proprii și în parteneriat organizând în acest sens întălniri cu reprezentanții 

organizațiilor nonguvernamentale de și pentru tineret menite a stabili un mod de lucru și o colaborare 

eficientă cu acestea. 

Astfel, MTS  a alocat DJST Covasna pentru anul 2019 suma de 17.943 lei,  cu ajutorul căreia au 

fost inițiate și organizate 2 proiecte proprii/în parteneriat și anume Quality for Youth Work și Proiectul 

de Țară România Mea – ED. IV-A 

Concomitent, în luna Iunie, s-a definitivat evaluarea proiectelor depuse la Concursul Local de 

proiecte 2019, unde au fost depuse 15 proiecte, din care finanţate 13, cu o finanţare toală în cuantum de 

26.916 lei. Procesul s-a desfăşurat conform Metodologiei  pentru Concursul naţional/local de proiecte de 

tineret. 

În luna iulie în cadrul Compartimentului Tineret al DJST Covasna, s-au desfășurat activități ce se 

regăsesc în Calendarul de activități de și pentru tineret al Centrului de Tineret Sfântu Gheorghe și anume 

cursul de educație nonformală „Competențe digitale. Competențele viitorului” ce a fost desfășurat la 

Centru de Tineret Sfântu Gheorghe extensia Covasna. Tot în luna iulie a avut loc sesiunea de înscriere la 

cursul „RuralTIN” desfășurat în parteneriat cu AJOFM Covasna. 

În luna august Compartimentul Tineret al DJST Covasna, a desfășurat activități din cadrul 

Calendarului de activități de și pentru tineret al Centrului de Tineret Întorsura Buzăului și anume 

proiectul „Forumul Local de tineret”. 



Compartimentul tineret al DJST Covasna a mai desfășurat în luna august seminarii de informare 

privitor la oportunitățile oferite de către componenta de tineret a DJST Covasna în cadrul celor două 

proiecte de tabără națională organizate la CA Pădureni. 

 În lunile Septembrie - Octombrie Compartimentul Tineret al DJST Covasna, a continuat 

demersurile privind fundamentarea Programului de Guvernare și a strategii naționale în domeniul 

tineretului. În aceiași perioadă s-a continuat procesul de monitorizare conform metodologiei MTS a 

proiectelor aprobate în cadrul Concursului Local de Proiecte 2019.  

În luna noiembrie, compartimentul Tineret al DJST Covasna a demarat activitățile de decontare a 

proiectelor depuse la Concursul Local de Proiecte,  

În luna decembrie compartimentul Tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna, 

a fost implicat în următoarele activităţi: 

- evaluarea modului de implementare şi îndeplinirea obiectivelor acțiunilor și programelor derulate în 

cursul anului 2019; 

- identificarea soluțiilor menite îmbunătățirii activității de tineret; 

- transmiterea către Ministerul Tineretului și Sportului, respectiv către Direcția de specialitate a 

propunerilor și observațiilor, pe marginea metodologiilor specifice activității de tineret; 

- actualizarea bazei de date proprii privind formele asociative de tineret de pe raza teritorială a 

județului Covasna; 

- inițierea unui dialog atât cu instituțiile publice locale cu atribuții în domeniul tineretului cât și cu 

organizațiile de tineret în vederea prioritizării acțiunilor și programelor specifice ce urmează a fi 

derulate în anul 2020; 

- monitorizarea și actualizarea protocoalelor de colaborare încheiate de către Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Covasna, compartimentul Tineret, în vederea continuării parteneriatelor dedicate 

segmentului de tineret. 

 

3.Concursul Local de Proiecte 

 

 În contextul organizării Concursului Local de Proiecte(C.L.P.), Compartimentul Tineret al 

Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna a inițiat și organizat, în luna mai, o masă rotundă, cu 

scopul identificării prin consultare publică, a celor mai bune soluții menite remedierii sau îmbunătățirii 

metodologiei de organizare și finanțare în cadrul CLP 2019. La evenimentul organizat în cadrul 

Centrului de Tineret Sf.Gheorghe, au participat reprezentanți ai organizațiilor de/pentru tineret atât din 

comunitatea românească cât și cea maghiară. 

 În luna iunie, DJST Covasna prin Compartimentul Tineret, a demarat organizarea, conform 

metodologiei primită de la Ministerul Tineretului și Sportului, sesiunii destinată Concursului Local de 

Proiecte de tineret. Astfel, au fost depuse spre finanțare 15 proiecte, fiind declarate eligibile și propuse 

spre finanțare  în urma evalării, un număr de 13 proiecte, bugetul total al concursului fiind de 26.916 lei. 

Cele 13 proiecte declarate câștigătoare au fost: 



• „Tabără de mod de viață pentru copii și tineri cu diabet”, proiect organizat de către Asociaţia 

Copiilor și Tinerilor cu Diabet din jud. Covasna 

• ”Alege sănătatea. Aleargă 24 h.”, proiectul Asociației Zold Nap 

• ”Căutarea de comori cu bicicleta!”, proiectul Asociației Zold Nap 

•  „Teambuilding JBC” proiect organizat de către asociaţia Junior Bussiness Club 

• ”Business Caffe”,  proiect organizat de către asociaţia Junior Bussiness Club 

• ”Covasna. Din mersul bicicletei”, proiect implementat de Asociația Grit 

• ”Explorăm lumea apelor”, proiect implementat de Asociația Grit 

• ”Mărturii fotografice din Vâlcele”, proiect propus de Asociația Voievozii Munților 

• ”Natură și aventură”, proiect propus de Asociația Voievozii Munților 

• ”O șansă pentru carieră”, proiect propus de Asociația Alexandra Ducancea Întorsura Buzăului 

• „Campania GAS! Promovarea stilului de viață sănătos”,proiect propus de Asociația Alexandra 

Ducancea Întorsura Buzăului 

• „Susținerea tinerilor cercetători” propus de Asociația ALUTUS 

• „Tinerii și ariile protejate.” propus de Asociația ALUTUS 

 În perioada iunie-august 2019, Compartimentul Tineret al DJST Covasna, a contactat 

organizațiile neguvernamentale de tineret declarate câștigătoare în cadrul CLP, a transmis scrisorile de 

notificare, a încheiat contractele de finanțare.Totodată, în perioada iunie-noiembrie 2019 a evaluat și 

monitorizat proiectele aflate în desfășurare, conform legislației în domeniu, oferind consultanță de 

specialitate organizațiilor ce au solicitat acest lucru. 

 

4. Parteneriate 

 

 În același timp, în anul 2019, a fost acordată o atenție deosebită întăririi colaborării dintre toti 

factorii implicați în lucrul cu tinerii astfel fiind încheiate acorduri de parteneriat/protocoale de 

colaborare cu mai multe entități menite a îmbunătații programele oferite tinerilor covăsneni. Astfel, în 

această perioadă, au fost încheiate acorduri de colaborare cu: Instituția Prefectului Județul Covasna; 

Asociația Pro Democrația (APD);  Institutul Cultural Român; Consiliul Tineretului din România; 

Asociația Voievozii Munților; Asociația Alexandra Ducancea; Asociația GRIT. 

 În ceea ce priveşte relaţia cu instituţiile care pot contribui alături de Compartimentul Tineret al 

DJST Covasna la o mai bună implementare a unei strategii destinată tineretului covăsnean, un accent 

deosebit s-a pus pe relaţia cu ISJ Covasna, Consiliul Județean al Elevilor cât şi cu autorităţile locale, 

acestea fiind un motor de promovare şi dezvoltare a inițiativelor destinate tinerilor în comunitate.       

 

 

 

 



 

Compartimentul Tabere  

 

 La începutul anului 2019 în Centrul de Agrement Pădureni au fost desfăşurate  activităţi de 

reparații, întreținere şi curăţenie. 

În luna Martie în Centrul de Agrement Pădureni în perioada 1-3 martie a gazduit un număr de 

36 de tineri, care au participat la Proiectul „CIVIT”, ce vizează dezvoltarea și implementarea unor 

mecanisme de dialog structurat dedicate implicării segmentului de tineret  în 8 județe din 8 regiuni de 

dezvoltare ale României. Centrul de Agrement Pădureni în perioada 17-18 aprilie a gazduit un număr de 

23 de elevi, din Brașov care au desfășurat activități recreative. 

În luna Aprilie în Centrul de Agrement Pădureni în perioada 17-18 aprilie a gazduit un număr 

de 23 de elevi, din Brașov care au desfășurat activități recreative. 

În luna Mai cele trei proiecte de tabără națională au fost depuse de către Compartimentul 

Tineret/Tabere spre finanțare la Ministerul Tineretului și Sportului, fiind aprobate două dintre acestea. 

Astfel, în cursul lunii august a anului curent, Centrul de Agrement Pădureni aflat în subordinea DJST 

Covasna va fi gazda celor două evenimente la care vor lua parte un număr aproximativ de 180 de tinerei 

din țară și regiunile istorice românești. Suma totală atrasă prin intermediul acestei linii de finanțare de la 

MTS este de 105.000 lei. 

În luna Iunie la Centru de Agrement Pădureni în perioada 04.06-06.06.2019 au fost cazați 40 

de tineri de la Școala Gimnazială „Turoczi Mozes” Tg. Secuiesc ce au desfășurat activvități de recreere, 

în perioada 19-21 au înnoptat 30 de copii de la Școala Gimnazială „Nicolae Colan” Sfântu Gheorghe iar 

în perioada 24.06.-26.06 au fost 15 tineri de la Școala Gimnazială „Kőrösi Csoma Sándor” Covasna. De 

asemenea, în Centrul de Agrement Pădureni au fost desfăşurate activităţi de dezinsecție și dezinfecție a 

spațiilor de cazare și spațiile de servirea mesei, precum și activități de curăţenie. 

În perioada 01- 06.07.2019 și 15-20.07.2019 am gazduit un număr de 121 copii și tineri din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și din cadrul școlilor din 

județ, aceștia fiind împărțiți în două serii de tabără socială și tabără pentru persoane cu handicap. 

În luna august, Compartimentul Tabere din cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret 

Covasna a derulat, conform metodologiei transmisă de către Ministerul Tineretului și Sportului privitor 

la organizarea și finanțarea  Proiectelor de Tabără Națională, cele 2 tabere naționale selectate și finanțate 

de către minister.  

Așadar, în perioada 12-18 august 2019 a fost derulată  Tabăra Națională Școala Națională 

pentru Democrație – ed. a VIII-a, pentru un număr de 55 de copii și în perioada 19-25 august 2019 

Tabăra Națională România Mea.- ed. a IV-A. Jandarm pentru o săptămână, pentru un număr de 120 de 

copii. Menționăm că bugetul total atras de către DJST Covasna prin Compartimentul Tabere destinat 

organizării celor 2 tabere naționale este de 110.000 lei.  



În luna septembrie, în perioada 27 august – 04 septembrie Centrul de Agrement Pădureni a 

găzduit un număr de 35 de elevi și tineri din cadrul Organizației Naționale Cercetașii României – filiala 

Cristian - Brașov, care au desfășurat activități interactive. 

În perioada 27-29 septembrie au fost cazați la Centru de Agrement Pădureni 10 tineri din 

cadrul Fundației Noi Orizonturi. 

În perioada 29.11-01.12.2019 au fost găzduiți un număr de 45 persoane din cadrul Asociației 

Neamunit din București. 

 

 

 Director executiv,   Întocmit, 

 Marius TIRON    Compartiment tineret – Lazăr Cătălin Nicolae 

       Compartiment tabere – Nica Mihai Cosmin 

       Compartiment sport – Csutak Tamas 


