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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, precum şi HG nr. 11/09.02.2013 
privind organizarea şi functionarea 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 2013 a 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: 
1. Promovarea sportului de performanţă 
2. Sportul pentru toţi  
3. Întreţinere, funcţionare şi dezvoltarea bazei materiale sportive 

 
a) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Promovarea sportului 

de performanţă” 
Pentru anul 2013, 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. Nominalizareaşi susţinerea pregătirii speciale a sportivilor cu reale perspective de calificare şi 

participare la Jocurile Olimpice de vară 2016, Campionate mondiale, Europene şi Balcanice în 
principal la ramuri sportive precum atletism, lupte libere-fete,  karate, etc. 

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

În 2013 nu au fost alocate fonduri din transferuri de către MTS către DJST Covasna. 
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MEDALII OBŢINUTE LA CAMPIONATELE NAŢIONALE ŞI  CUPA ROMÂNIEI  
 

 
Ciprian Anton, sportiv în scaun rulant, este Campion Naţional la tenis de câmp atît la simplu cât şi 
dublu. 

 
MEDALII OBŢINUTE LA COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE:  

 Aur Argint Bronz 
ATLETISM   1 - Campionat Balcanic  
KARATE 1 - Campionat European 

1 - Cupa Mondiala 
2 - Campionat European 
1 - Cupa Mondiala 

2 - Campionat European  
1 - Cupa Mondiala 

LUPTE LIBERE 1- Jocurile Francofone 1 - Campionat European 1 - Campionat Mondial 

TOTAL 3 5 4 
  

MEDALII ŞI PREZENŢE LA COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE: 
 

Jocurile Francofone, la lupte libere Linguraru Mădălina s-a clasat pe locul I; 
Campionatele Mondiale de lupte libere, categoria juniori II  Incze Kriszta s-a clasat pe locul III;  
Campionatele Europene de lupte libere, categoria juniori II  Incze Kriszta s-a clasat pe locul II ; 
Campionatul European de karate stilul Shito-Ryu,   Todor Balázs împreună cu echipa naţională a 

României s-a clasat pe locul II; 
Campionatul European de karate  WSKU, Téglás Krisztina s-a clasat pe locul I; 
Campionatul European de karate  WSKU , Téglás Heléna s-a clasat pe locul II; 
Campionatul European de karate  WSKU , Ruzsa Balázs s-a clasat pe locul III; 
Campionatul European de karate  WSKU , Gödri Mártis Huba s-a clasat pe locul III; 
Campionatul European de karate stilul Shito-Ryu  Todor Balázs  s-a clasat pe locul 5; 
Campionatele Europene de lupte libere, categoria juniori I  Incze Kriszta s-a clasat pe locul 5;  
Campionatele Mondiale de ju jitsu pentru juniori I, Păncescu Alin s-a clasat pe locul 5; 
FOTE - Blazer Imola, la atletism proba de 400 mg s-a clasat pe locul VI; 

 Seniori  Tineret  Juniori I Juniori II Juniori III Copii  Total 
Alpinism       1-0-1 1-0-1 
Atletism 1-0-1 1-1-2 2-0-0 4-1-0   8-2-3 
Baschet   1-0-0    1-0-0 
Ciclism  2-0-1      2-0-1 

Culturism 0-2-3  0-1-0    0-3-3 
Duatlon-
triatlon 

  2-3-0 1-1-0  0-1-2 3-5-2 

Futsal  0-1-0      0-1-0 
Gimnastica    0-1-0 3-0-0   3-1-0 

Înot     0-2-1 0-1-0 1-0-1 1-3-0 
Judo   0-1-0 1-1-0 0-0-2   1-2-2 

Ju-jitsu 2-1-4  2-4-3 2-2-1 1-0-2 2-0-1 9-7-11 
Karate  1-0-1 0-0-1 0-1-2 3-4-5 1-3-2 9-5-11 14-13-22 

Lupte libere  1-1-0  5-1-4 1-0-1  2-0-3 9-2-8 
Motocros      0-0-1 0-0-1 0-0-2 
Tenis de 

masa  
0-0-1  1-0-0   0-0-1 1-0-2 

Tir cu arcul 2-3-0      2-3-0 
  Total: 9-8-11 1-2-3 14-12-9 14-10-10 2-4-5 15-6-21 55-42-57 
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Campionatul Balcanic de atletism pentru juniori II, Trofin Cosmin s-a clasat pe locul II la 1500 m; 
Campionatul Balcanic de Karate: Bogdan Alexe- Shoto Team, locul 6; 
 
Campionatul Mondial de lupte libere seniori a participat Linguraru Mădălina; 
Campionatul Mondial de atletism pentru juniori II,  a participat Trofin Cosmin; 
Campionatul Mondial de Motocros a participat Tompa Krisztian; 
 
Campionatul European WKF karate pentru juniori: Bogdan Alexe locul 8; 
Campionatul European de atletism pentru tineret, a participat Purcea Florin;  
Campionatul European de Triatlon a participat Daniel Attila; 
Campionatul European de Motocros a participat Tompa Krisztian; 
 
Cupa Mondiala de karate WKSU, Téglás Heléna s-a clasat pe locul I; 
Cupa Mondiala de karate WSKU, Téglás Krisztina s-a clasat pe locul II; 
Cupa Mondiala de karate WSKU, Ruzsa Balázs s-a clasat pe locul III; 

  
Campionatul Balcanic de atletism pentru seniori a participat Purcea Florin; 
 
Campionatele Internationale ale Romaniei la atletism:  Purcea Florin- CSM, 400 m, loc II  
        Login Mihaela- CSM, 3000 m, loc III 

 
SPORTIVI ÎN LOTURILE NAŢIONALE 

 
Atletism: Purcea Florin, CSM seniori-tineret 
  Trofin Cosmin, CSS-CSM jun II  
  Blazer Imola, CSS jun II 
Baschet: Kelemen Kincso, Bball6 Sfântu  Gheorghe juniori 
  Debreczi Iringo, KSE Târgu Secuiesc juniori 
Duatlon-Triatlon: Daniel Attila, CS Tri-Aluta, juniori I 
  Simon Gergo, CS Tri-Aluta, juniori I 
  Simon Kinga, CS Tri-Aluta, juniori II 
Handbal: Matis Henrietta, Lic.Nagy Mozes Târgu Secuiesc juniori I  
Ju Jitsu: Alin Păncescu, Bianca Găban ,Cristian Oprea juniori I toti CSM 

Vlad Codreanu, Nagy Alpár Vaida Robert Juniori II toti CSM 
Karate:  Alexe Bogdan, Todor Balazs –Shoto-Team Sfântu  Gheorghe 
Lupte libere: Linguraru Madalina, CSM Sfântu  Gheorghe seniori 

Incze Kriszta, CSS-CSM Sfântu  Gheorghe juniori 
Motociclism: Tompa Krisztian, CS Sugas la clasa 80 cm ³. 
Tenis de masă: Kanabe Szilard, Lic.Nagy Mozes Târgu Secuiesc juniori I   

Sukosd Roland,  Lic.Nagy Mozes Târgu Secuiesc juniori II  
 

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 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: Serbările Zăpezii la 
Comandău, Ziua de alergare Gall Lajos ed.XXIII, Crosul Tineretului, Zilele Sportive Sf.  Gheorghe, 
Crosul Copiilor, Cupa Zilele oraşului Covasna, Zilele sportive a oraşului Baraolt,  precum şi 
Campionatele Judeţene Şcolare la ramurile sportive: atletism, baschet, handbal, fotbal, volei, tenis 
de masă, şah cât şi Crosul Olimpic . 
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         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 acoperit cu balon . Prin prestarea de servicii către terţi obţinem venituri 
proprii. 

 
d) Stadiul realizării protocoalelor sau convenţiilor de parteneriat încheiate cu primăriile, 
inspectoratele şcolare judeţene şi alte instituţii 

 În  anul 2013 s-au încheiat un număr de 66 protocoale de colaborare în parteneriat cu 
administraţiile publice locale, asociaţiile şi cluburile sportive din judeţ . 

 
e) 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 
 
 

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 

130  
a) 123 

         b)106 
2 Valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi 

desfăşurarea comp. sp. prev. în calendarul DJST 
43.100 42.458 

3 Cost mediu al unei competiţii din calendarul sportiv al DJST                                    
(2:1 b) 

332 401 

4 Număr total de comp.org.în judeţ, altele decât cele prevăzute în 
calendarul sportiv al DJST 

- 4 

  
Deasemenea am prezentat trimestrial Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna modul de 

îndeplinire a obiectivelor. 
 

f) 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 Şcolar din Sf.  Gheorghe cu următoarele secţii: atletism, gimnastica, 

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

fete, judo, tenis de masă.   
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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 Direcţiei Judeţene pentru Sport şi 
Tineret au cuprins toate categoriile de vârstă şcolară şi acestea au constituit un prilej de selecţie 
pentru unităţile sportive şcolare. 
 

g) 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, există un număr de 4 asociaţii judeţene pe ramuri de sport :  
- Asociaţia Judeţeană de Atletism; 
- Asociaţia Judeţeană Sportul pentru toţi; 
- Asociaţia Judeţeană de Fotbal; 
- Asociaţia Judeţeană de Baschet. 

Toate asociaţiile judeţene au sediul la DJST Covasna.  
Asociaţii sportive fără personalitate juridică în anul 2013 sunt în număr de 116 dintre care  

71 sunt asociaţii sportive şcolare. 
În 2013  a  fost înfiinţată 1 asociaţie sportivă fără personalitate juridică. 

 
h) 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. 
 

i) 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 - medic pensionar şi 2 asistenţi medicali. 
 Acordarea avizului medical pentru sportivi se efectuează conform unor programări stabilite 
de comun acord cu asociaţiile sportive şi  cluburile din judet. 
 

j) Măsuri şi modalităţi de îndrumare şi control în teritoriu 
În cursul anului 2013, în baza programării vizitelor la structuri sportive şi la administraţiile 

publice locale s-au efectuat deplasări în toate oraşele din judeţ, unde s-au dezbătut cu primarii şi 
viceprimarii oraşelor, precum şi cu alte persoane implicate în activitatea sportivă a judeţului, 
aspectele privind dezvoltarea activităţii sportive, baza materială şi înfiinţarea de noi structuri 
sportive în aceste localităţi. Referenţii de specialitate s-au implicat permanent în organizarea şi 
desfăşurarea acţiunilor cuprinse în calendarul competiţional. 

 
k) 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 a acordat sprijin Clubului Sportiv Municipal din toate punctele de vedere. 
Împreună am organizat competiţiile în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Copilului, Cupa 1 Iunie 
la handbal şi fotbal, precum şi Crosul Copiilor. 

Considerăm relaţia dintre D.J.S.T. şi C.S.M. ca fiind foarte bună. 
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l) 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. 

De asemenea, cu Primăria comunei Comandău, s-a organizat a IX-a ediţie a Serbărilor 
Zăpezii, acţiune considerată de către participanţi ca fiind foarte reuşită. 

Tot cu sprijinul primarilor şi viceprimarilor, fiecare unitate sportivă a întocmit proiecte de 
calendar sportiv pe anul 2013, unde au fost cuprinse toate competiţiile sportive. 

 
       m) 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 au acordat sprijin financiar echipei de baschet feminin div. A, echipei de futsal div. 
A, echipei de handbal fete şi altor entitati sportive, pe bază de proiecte. Menţionăm faptul că în anul 
2013 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 2013 
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, volei, tenis de masă. 

Şi pe această cale aducem mulţumiri inspectorului de specialitate Farkas Csaba, profesorilor 
şi antrenorilor din cadrul structurilor sportive judeţene. 
 Dorim să aducem mulţumiri instituţiilor şi firmelor care prin sprijinul lor, au contribuit la 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive din judeţ. 
 

Compartimentul tabere pentru tineret 
 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna are în administrare operativă Centrul de 
agrement Pădureni unde se prestează servicii de cazare, masă şi agrement pe perioada 01 ianuarie – 
31 decembrie. Capacitatea de cazare a centrului de agrement este de 86 de locuri fără paturi 
suplimentare în şapte clădiri, astfel: Vila Lăcăuţi 13 locuri, Vila Zârna 14 locuri, Vila Nemira 13 
locuri, Vilele Bodoc, Gurgău şi Murgul Mare fiecare cu 12 locuri. În fiecare vilă, la fiecare etaj 
există o baie la două dormitoare. Cazarea în vile se efectuează atât la parter cât şi la mansardă. În 
clădirea principală, la etaj, sunt 3 camere cu baie proprie cu 10 locuri, în total. Dotările taberei sunt: 
teren de sport multifuncţional cu gazon artificial cu nocturnă (construit între anii 2007 – 2008), 
teren de joacă modern din lemn (construit în 2006), potecă didactică cu plecare din tabără, mese de 
ping-pong în pivniţa vilei Lăcăuţi, sala de mese mare cu 60 de locuri, sala de mese mică cu 26 de 
locuri, televizor cu cablu în sala de mese, loc de parcare pentru 12 autoturisme. 
 În luna aprilie, la invitaţia Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna, DJST Covasna a avut 
prilejul, în cadrul întâlnirilor din patru localităţi a Cercurilor pedagogice, să prezinte „Taberele din 
reţeaua proprie a Ministerului Tineretului şi Sportului. Localităţiile unde au avut loc aceste întâlniri 
au fost: Sărămaş (18 aprilie), Sfântu  Gheorghe (19 aprilie), Târgu Secuiesc (23 aprilie), Doboşeni 
(30 aprilie). 
 În cursul anului 2013 DJST Covasna a organizat următoarele acţiuni în Centrul de agrement 
Pădureni, conform tabelului de mai jos: 
 

 
 



 

 7

Tabel cu primiri în Centrul de agrement Pădureni 

Nr. 
crt 

Nr. 
preşcolari, 
elevi şi 
tineri 
cazaţi 

Proveniţi din judeţul Perioada de 
tabără 

Nr. adulţi 
cazaţi 
(însoţitori, 
cadre 
didactice 
sau cazări 
ocazionale) 

Tip tabără 

1. 11 Covasna 01 – 02.01 0 Odihnă 
2. 21 Brăila 02 – 08.02 2 Cantonament 
3. 30 Brăila, Braşov, Mureş, 

Bucureşti, Sibiu 
15 – 17.02 6 Proiect de tineret 

4. 14 Covasna, Braşov şi Mureş 10 – 14.04 23 Tabără pentru familii 
5. 0 Braşov, Sibiu, Covasna, 

Harghita, Mureş, Bucureşti. 
19 – 20.04 22 Odihnă şi recreere 

6. 15 Suceava 29.04- 02.05 1 Cantonament 
7. 0 Covasna 25 – 26.05 16 Odihnă şi recreere 
8. 18 Covasna 12 – 13.06 4 Odihnă şi recreere 
9. 49 Covasna 19 – 21.06 2 Odihnă şi recreere 

10. 23 Covasna 24 – 28.06 3 Odihnă şi recreere 
11. 14 Covasna 24 – 28.06 1 Tabără de desen 
12. 0 Covasna 24 – 28.06 32 Tabără pentru 

educatoare 
13. 0 Covasna 29 – 30.06 16 Odihnă şi recreere 
14. 88 Mureş, Arad şi Braşov 01 – 09.07 8 Tabără de matematică 
15. 16 Covasna 12 – 14.07 22 Odihnă şi recreere 
16. 60 Teleorman, Prahova şi Brăila 17 – 23.07 7 Tabăra tematică 
17. 65 Brăila, Braşov, Mureş, 

Bucureşti, Sibiu 
26 – 31.07 5 Proiect de tineret 

18. 65 Prahova 03 – 09.08 6 Odihnă şi recreere 
19. 20 Harghita 12 – 13.08 3 Odihnă şi recreere 
20. 90 Covasna 14 – 18.08 10 Tabără Şcoala de vară 
21. 64 Tulcea, Constanţa, Bucureşti, 

Caraş Severin, Mureş 
21 – 27.08 6 Tabăra Naţională 

22. 16 Covasna 25 – 29.08 2 Tabăra de teatru 
23. 32 Covasna 29.08–03.09 3 Tabăra de muzică 
24. 60 Covasna 04 – 10.09 6 Tabără socială C.R. 
25. 18 Covasna 12 – 16.09 0 Proiect de tineret 
26. 0 Mureş, Bucureşti, Republica 

Moldova, Ungaria 
24 – 25.09 18 Odihnă şi recreere 

27. 0 Covasna, Bucureşti, Braşov 11 – 13.10 50 Odihnă şi recreere 
28. 0 Braşov, Sibiu, Covasna, 

Harghita, Mureş 
25 – 26.10 16 Odihnă şi recreere 

29. 0 Ungaria 25 – 28.10 8 Odihnă şi recreere 
30. 0 Covasna 13 – 14.11 8 Odihnă şi recreere 
31. 9 Covasna 31.12–01.01 23 Odihnă şi recreere 

Total 798 - - 329 - 
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 În cadrul programului Tabere sociale pentru elevi şi tineri finanţat de Ministerul Tineretului 
şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna a organizat tabere sociale 
pentru elevi şi tineri instituţionalizaţi, aflaţi în centre de plasament/rezidenţiale, în două serii: 30.06 
– 05.07, respectiv 18.07 – 23.07 în locaţia privată avizată de MTS, Perla Land din localitatea 
Costineşti. 
 
Trimiteri în taberele proprii ale MTS sau în Tabere private avizate de ANST 
 
Nr 
crt 

Luna Trimiteri în 
judeţul 

Tabăra Nr. 
turişti 

Durata 
sejurului 

Nr 
înnoptări 

Observaţii 

1. Constanţa Costineşti 88 5 440 Tabără 
socială  

2. 

Iunie- iulie 

Constanţa Costineşti 13 5 65 Tabără copii 
cu handicap 

 
 
Compartimentul tineret 

În anul 2013 compartimentul pentru tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret a 
desfăşurat activităţi şi programe,astfel: 

La proiecte proprii au fost trei proiecte, şi anume: 
 Săptămâna tineretului, un proiect care a durat, după cum arată şi numele, o săptămână 

şi care a avut mai multe etape printre care crosul tineretului la care au participat 
aproximativ 300 de tineri. O altă etapă a acestui proiect a fost Bursa locurilor de muncă 
pentru tineri unde au participat 214 de tineri, dintre care 152 de tineri având vârsta 
cuprinsă între 16 – 25 de ani şi 62 de tineri cu vârste între 25 – 40 de ani. 

 Proiectul Reţea a avut ca obiectiv creşterea calităţii proiectelor depuse de către 
asociaţiile de tineret din judeţ şi a constat în organizarea unui curs de formare în 
domeniul managementului de proiect. Acest curs a fost organizat la Centrul de agrement 
Pădureni şi au participat 15 tineri din diferite asociaţii de tineret din judeţ. Pe parcursul a 
4 zile, acesti tineri au învăţat cum să redacteze în mod corect un proiect. La finalul 
acestui curs, tinerii au dat un examen la care au participat şi reprezentanţi ai Autoritaţii 
Naţionale pentru Calificări. În urma acestui examen toţi cursanţii au obţinut note 
cuprinse între 9 şi 10 şi au primit ulterior o diplomă emisă de către Ministerul Muncii în 
domeniul Managementului de proiect. 

  Al treilea proiect a fost Salvează Delta, scrie viitorul şi avut două etape. Prima etapă a 
constat în organizarea Zilei Biodiversităţii în 7 unităţi şcolare unde, împreună cu un 
specialist din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului, am promovat 
importanţa abordării unei atitudini civice comune, unitare în scopul conservării şi 
menţinerii biodiversităţii. A doua etapă a acestui proiect a fost organizarea unui concurs 
de ornitologie la care au participat 29 de elevi din 7 unităţi de învăţământ diferite, trei 
specialişti care au făcut parte din juriu, dar şi oficialităţi din cadrul instituţiilor publice 
partenere. În urma acestui concurs s-au acordat trei premii. 

La concursul local de proiecte organizat în luna iunie s-au depus 10 proiecte din care 7 au 
primit finanţare: 
 „Nemere – Breaking Dawn on Bycicle” şi „Alege sănătatea: Aleargă 24 de ore! ”, 

proiecte organizate de asociaţia Zold Nap. 
 „Cupa voluntarilor 2013” un proiect cu tradiţie organizat de către voluntarii din cadrul 

asociaţiei Turul Madar. 
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 „Tabăra tinerilor creştini” un proiect realizat de către Uniunea Tinerilor Catolici „Micii 
Apostoli”. 

 „Atelier de invenţie teatrală – Eu, tu, toţi!” realizat la Centrul de agrement Pădureni de 
către asociaţia tinerilor din Câmpu Frumos. 

 „Concurs de idei de afaceri pentru elevi” şi „Training pentru voluntari”, proiecte 
organizate de către asociaţia Junior Bussiness Club.  

 În cadrul centrului de tineret s-au desfăşurat 2 cursuri de formare pentru tineri: 
 Managementul riscului. La acest curs au participat 30 de tineri din diferite 

organizaţii de tineret din judeţ. În urma acestui curs participanţii au învăţat care 
sunt cele mai frecvente riscuri întâmpinate la redactarea unui proiect de finanţare.  

 Comunicare. Acest curs s-a desfăşurat pe parcursul a 5 zile şi a avut ca 
participanţi 30 de tineri din mai multe unităţi de învăţământ. Obiectivul acestui 
program a fost o mai bună comunicare între tinerii din judeţul nostru care  nu se 
regăsesc în aceeaşi unitate de învăţământ. 

 
Realizarea execuţiei bugetare pe 2013 se prezintă astfel: 
            - lei - 
INDICATOR PREVĂZUTE ÎN BVC REALIZATE % 
VENITURI - TOTAL 
Din care: 
- Alocaţii bugetare 
- Venituri proprii 

983.369 
 

703.369 
280.000 

981.142 
 

703.369 
277.773 

99,8 
 

100,0 
99,2 

CHELTUIELI TOTAL 983.369 1.066.102 108,4 
 
 Din totalul sumelor prevăzute mai sus, pentru „Activitatea sportivă” situaţia execuţiei 
bugetare se prezintă astfel: 
            - lei - 
INDICATOR PREVĂZUTE ÎN BVC REALIZATE % 
VENITURI - TOTAL 
Din care: 
- Alocaţii bugetare 
- Venituri proprii 

60.000 
 

50.000 
10.000 

60.000 
 

50.000 
10.000 

100,0 
 

100,0 
100,0 

CHELTUIELI  -TOTAL 60.000 56.308 93,8 
 
 Pentru activitatea de tineret, execuţia bugetară se prezintă astfel: 
 
PREVĂZUTE ÎN BVC REALIZATE % 

 
53.973 

 
43.466 

 
80,5 

 
 
 
  Director executiv  
  Ioan Marian ŞTIOPU 
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                                                                                                                                Anexa 1. 
 Tabel Nominal cu protocoalele/conventiile de parteneriat incheiate cu DJST 2013: 
 
Nr. 
Crt. 

Partenerul Obiectul protocolului Perioada  
încheiată 

Observaţii 

1. Grupul Scolar Puskas Tivadar Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a actiunii „Cupa 
Puskas” - tenis 

04.01.13.  

2. Clubul Nagy Mozes Tg.Secuiesc Org.in comun a comp”Memorial 
Kelemen Attila”-tenis de masa 

20.01.13.  

3. Colegiul National Mihai Viteazul 
Sf. Gheorghe 

Org.in comun a actiunii „Cupa 
UNIRII”-fotbal fete 

19.01.13.  

4. Primaria orasului Covasna Org.in comun a actiunii „Cupa 
Lorincz Zsigmond” la schi alpin 

19.01.13.  

5. Clubul Auto Crono Sf. Gheorghe Org.in comun a concursului de raliu 
„Winter Rally Cup” 

20.01.13.  

6. Palatul Copiilor Sf. Gheorghe Org.in comun a actiunii Festivalul 
national al sporturilor de 
iarna”Trofeul Gerar”-ed.V-a 

07-09.02.13.  

7. Primaria  Comandau Org.in comun a actiunii „Serbarile 
Zapezii” 

09-10.02.13  

8. Asociatia Club Sportiv de 
bowling”BOBOWLING” 

Org.in comun a actiunii”Cupa 
Bobo”la bowling- individual 

20-23.02.13  

9. Clubul de Sah Cavalerul Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a actiunii „Cupa 
Tein”-Sah 

23.02.13  

10. Asociatia Tinerilor din judetul 
Covasna”HARIT” 

Org.in comun a actiunii Cupa 
Haromszek -futsal 

23-24.02.13  

11. Palatul Copiilor Sf. Gheorghe Org.in comun a actiunii „Campionii 
Buzaelor”- schi  

02.03.13  

12. Asociatia Club Sportiv de 
bowling”BOBOWLING” 

Org.in comun a actiunii”Cupa 
Oraselor” handbal veterani 

09.03.13  

13. Asociatia Clubul Sportiv Sport-All 
Sf. Gheorghe 

Org.in comun a actiunii „Cupa 
Sport-All - karate 

16.03.13  

14. Asociatia Sport Klub Tri-Aluta Org.in comun a actiunii „Cupa Tri-
Aluta” la inot 

16.03.13  

15. CSS Sf. Gheorghe Org.in comun a actiunii Cupa 
Sperantelor  la Gimnastica 

22-23.03.13  

16. Asociatia Sportiva BSE Belin Org.in comun a actiunii „Cupa 
Erdovidek” la tenis de masa 

23.03.13  

17. Palatul Copiilor Sf. Gheorghe Org.in comun a actiunii „Cupa 
Choco Pack” inot copii 

02.04.13  

18. Clubul Sportiv „Show Time” Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a actiunii „Cupa Show 
Time” –tenis de masa 

30.03.13  

19. Asociatia Sportiva „Dimeny 
Istvan” Zabala 

Org.in comun a actiunii „Crosul 
Primaverii”-atletism 

04.04.13  

20. Clubul AUIO CRONO Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a concursului auto de 
viteza in coasta 

20.04.13  

21. Clubul Copiilor Baraolt Org.in comun a manif. 
sportive”Festival de Dans si 
Gimnastica”-ed.XVII-a 

20.04.13.  

22. Grupul Scolar Puskas Tivadar Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a comp.de Baschet 
„Cupa Puskas” 

19.04.13.  

23. Liceul Tehnologic Constantin 
Brancusi 

Org.in comun a comp.”Zilele   
scoala altfel” 

01-06.04.13  

24. Asociatia Sportiva „Sepsi ISE” Org.in comun a actiunii „Memorialul 
Ungvari Andras”-baschet 

20-21.04.13  

25. Asociatia Sportiva „Gall Lajos” Org.in comun a comp.sportive”Ziua 
de alergare Gall Lajos” ed.XXIII-a 

27.04.13.  

26. Clubul de Sah Cavalerul Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a actiunii „Cupa de 
Paste”-Sah 

04.05.13  

27. Clubul Sportiv T13 Org.in comun a comp.de tenis 10-12.05.13.  
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„Cupa Tramar” 
28. Clubul AUTO CRONO Sf. 

Gheorghe 
Org.in comun a concursului de 
accelerare auto „Speed 
Racing”ed.XVI-a Sf. Gheorghe 

19.05.13.  

29. Asociatia Clubul Sportiv Shoto-
team 

Org.in comun a actiunii 
Cupa”Shoto-Team –Karate ” 

11.05.13  

30. Clubul Sportiv Scolar Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a actiunii Campionat 
judetean de atletism copii 

19.05.13  

31. Asociatia Equites Sf.Gheoghe Org.in comun a actiunii „Zilele 
Sportive Sf. Gheorghe” ed.VII-a 

24-26.05.13  

32. Clubul Sportiv T13 Org.in comun a comp.de tenis 
„Cupa Sf. Gheorghe”-veterani 

24-25.05.13.  

33. A.S.Scoala de Gimnastica”Botos 
Liviu”Sf. Gheorghe 

Org.in comun a comp.de gimnastica 
„Cupa Haromszek”-Gimnastica 

25.05.13.  

34. Clubul Sportiv Electrica Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a comp.de tenis de 
masa „Cupa Sf. Gheorghe” 

25.05.13  

35. Primaria orasului Covasna Org.in comun a actiunii „Cupa 1 
Iunie” 

01.06.13.  

36. CSM Sf. Gheorghe Org.in comun a actiunii „Cupa 1 
Iunie”Fotbal,handbal,atletism 

01.06.13.  

37. AOR – Filiala Covasna Org.in comun a comp.Crosul 
Olimpic 

06.06.13.  

38. Clubul Sportiv T13 Org.in comun a comp.de tenis 
„Cupa IZO PLUS BUILDIND”-copii 

15-16.06.13.  

39. Palatul Copiilor Sf. Gheorghe Org.in comun a actiunii concurs de 
orientare „Pui de Brad”-ed.XXIX-a 

17-20.06.13  

40. Palatul Copiilor Sf. Gheorghe Org.in comun a actiunii competitiei 
de karting”Memorialul Codrut Morar 
si Jani Ferenc” ed.X-a 

28-30.06.13  

41. Clubul de Sah Cavalerul Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a actiunii „Cupa 
Haromszek”-Sah pe echipe 

30.06.13  

42. Asociatia sportiva Gall Lajos Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a 
actiunii”Semimaratonul Sf. 
Gheorghe”ed.a XI-a 

27.07.2013.  

43. Primaria Comandau Org.in comun a actiunii”Zilele 
comunei Comandau” 

3-4.08.13.  

44. A.S. Harghita Aita Mare Org.in comun a actiunii”Turneul 
memorial Kuttlik Rudolf” 

04.08.13.  

45. Asociatia Sport Klub Tri Aluta Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a actiunii”Cupa Tri-
Aluta” -triatlon 

25.08.13.  

46. Primaria orasului Covasna Org.in comun a actiunii”Zilele 
orasului Covasna” 

06-08.09.13.  

47. CSS Sf. Gheorghe Org.in comun a actiunii”Memorialul 
Baczoni Pal”ed.XXIX-a-lupte libere 

14-15.09.13.  

48. Asociatia Clubul Ciprian Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a actiunii”Cupa 
Sprint” -inot 

06.10.13.  

49. Clubul de sah Cavalerul Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a actiunii”Cupa de 
toamna” 

30.09-05.10.13.  

50. Grupul Scolar  Baraolt Org.in comun a actiunii”Cupa 
Erdovidek” –cros –ed.40-a 

12.10.13.  

51. Asociatia de turism si Ecologie 
Covalpin 

Org.in comun a actiunii”Sugas Trial 
Running”-alergare montana 

12.10.13  

52. Asociatia de tineret Red Covasna Org.in comun a actiunii”Cupa 
R.E.D.”alergare montana 

27.10.13.  

53 Clubul Auto Crono Org.in comun a actiunii”Trophy 
Covasna”-automobilism 

07.11.13.  

54. CS Electrica Sf. Gheorghe Org.in comun a actiunii”Cupa Mos 23.11.13.  
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Nicolae”-tenis de masa 
55. Clubul”Liceul Teoretic Nagy 

Mozes”Tg.Secuiesc 
Org.in comun a actiunii”Cupa 
Secuiana”-tenis de masa 

30.11-01.12.13.  

56. CSS Sf. Gheorghe Org.in comun a actiunii”Cupa 
Gabriela Rotis- Nagy”handbal 

22-23.11.13.  

57. CSM Sf. Gheorghe Org.in comun a actiunii”Cupa 
Unirii”-handbal 

30.11.13.  

58. Asociatia Clubul Ciprian Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a actiunii”Open 
Swin”- inot 

01.12.13.  

59. Clubul de Sah Cavalerul Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a actiunii”Cupa Mos 
Nicolae „-sah 

06.12.13  

60. Asociatia Sportiva Gall Lajos Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a actiunii”Crosul Mos 
Nicolae”ed.XXXIII-a 

06.12.13.  

61. Asociatia Clubul Shoto Team Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a actiunii”Cupa Mos 
Nicolae”-karate 

07.12.13.  

62 I.S.J.Covasna Org.in comun a competitiilor scolare 
de nivel judetean 

Anul scolar 2013 
-2014 

 

63. Clubul Sportiv Lic. Nagy Mozes 
Tg.Secuiesc 

Org.in comun a actiunii”Cupa 
Tg.Secuiesc”-judo 

07.12.13.  

64 Asociatia Scoala de gimnastica 
Botos Liviu Sf. Gheorghe 

Org.in comun a actiunii”Cupa de 
Craciun” -gimnastica 

14.12.13.  

65. Asociatia Clubul Sportiv Sport All 
Sf. Gheorghe 

Org.in comun a actiunii „Cupa 
Craciunului”-karate 

14.12.13.  

66. As.Club Sportiv de Bowling Sf. 
Gheorghe 

Org.in comun a actiunii”Cupa de 
Craciun” -bowling 

18-22.12.13.  


