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RAPORT  
 

privind activitatea  
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna  

 pe anul 2012 
 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna este un serviciu public deconcentrat în 
subordinea M.E.C.T.S. şi A.N.S.T., care are atribuţii stabilite prin Legea Educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000, modificată şi completată ulterior, precum şi HG 141/23.02.2010, privind organizarea şi 
functionarea AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET. 
 D.J.S.T. Covasna pe baza „Strategiei Generale de Organizare şi Dezvoltare a Activităţii de 
Educaţie Fizică şi Sport din România pentru perioada 2009-2012” precum şi a Strategiei de organizare şi 
dezvoltare a activităţii de educaţie fizică şi sport din judeţul Covasna pe aceeaşi perioadă, pornind de la 
realităţile existente în mişcarea sportivă covăsneană, în anul 2012 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: 
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 2012, 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. Susţinerea pregătirii speciale a sportivilor cu reale perspective de calificare şi participare la Jocurile 

Olimpice de vară, LONDRA 2012, Campionate mondiale, Europene şi Balcanice în principal la 
ramuri sportive precum lupte libere-fete, atletism, karate, etc. 

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

Din bugetul pe anul 2012 al D.J.S.T. Covasna s-a acordat sprijin financiar sportivilor de 
performanţă din cadrul CSM: 9.000 lei. 

În 2012 nu au fost alocate fonduri din transferuri de către ANST către DJST Covasna. 
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MEDALII OBŢINUTE LA CAMPIONATELE NAŢIONALE ŞI  CUPA ROMÂNIEI  

 
MEDALII OBŢINUTE LA COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE: 

 
  Aur Argint Bronz 

ATLETISM  - 1 - Campionat Balcanic 2  - Campionat Balcanic 
DUATLON  1 - Campionat European  

HOCHEI PE IARBA 1 - Campionat Balcanic - - 
JUDO - 1 - Campionat Balcanic - 

JU JITSU 2 - Campionat Balcanic  2 - Campionat Balcanic 
KARATE 1 - Campionat Mondial - 2 - Campionat Mondial 

LUPTE LIBERE - 1 - Campionat European 1 - Campionat European 
MOTOCROS - - 1 - Campionat Mondial 

TOTAL 4 4 8 
 
Jocurile Olimpice 2012 Londra, Bobocel Ancuta, Dinamo-CSM, 3000 m obstacole - serii    
Campionatul European de Atletism seniori : Bobocel Ancuta,  3000 m obst.  locul 5   
Campionatul Mondialde lupte libere, juniori  : Lingurar Madalina CSM,  locul 8 
     seniori: Estera Dobre CSM, locul 7 
Cupa Mondiala la Duaton, etapa de la  Lecco( Italia): Deak Zsombor SK Aluta, loc II tineret 
Campionatele Internationale ale Romaniei la atletism: Ganciu Iulian- CSM, 800 m, loc I 
          Purcea Florin- CSM, 400 m, loc 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 Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi, cu filiala 
Covasna a Academiei Olimpice Române, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Consiliile locale pentru 

 Seniori  Tineret  JunioriI Juniori II Juniori III Copii  Total 
Atletism 1-1-0 2-1-1  1-1-0 2-1-0  6-4-1 
Alpinism       0-0-1 0-0-1 
Culturism 1-0-1      1-0-1 

Duatlon-triat lon 1-1-0  1-0-0    2-1-0 
Ecvestra 2-2-1   1-1-0   3-3-1 

Gimnast ica    0-0-1 1-0-3   1-0-4 
Hochei pe iarba     0-1-0   0-1-0 

Înot       0-2-0 0-2-0 
Judo   0-0-3 2-0-0 0-0-2  0-1-0 2-1-5 

Ju-jitsu 1-4-6  0-3-3 1-2-3 0-0-3 0-2-2 2-11-17 
Karate  1-0-0  1-2-4 4-1-1 1-2-2  7-5-7 
Karting       0-1-0 0-1-0 

Lupte libere  2-1-2  1-0-0 1-0-0   4-1-2 
Motociclism  0-0-1    0-0-3 0-0-1 0-0-5 

Tenis de masa   0-1-1 1-0-3   0-0-1 1-1-5 
  Total: 9-9-11 2-2-5 6-5-11 9-6-9 3-3-8   0-6-

5 
109 
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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, Semimaratonul Sf. Gheorghe, Ziua de alergare Gall Lajos ed.XXII, Zilele Sportive Sf. 
Gheorghe, Cupa de vară la tenis, Cupa Sf. Gheorghe la Streetball şi Badminton, Cupa pentru Comunitate 
la Tenis, Cupa Zilele oraşului Covasna la cros, tenis de masă, şah, Cupa Zilele municipiului Tg.Secuiesc 
la cros, ciclism, minifotbal, handbal, popice,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 . 
         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 2012 s-au încheiat un număr de 64 protocoale de colaborare în parteneriat cu 
administraţiile publice locale, asociaţiile şi cluburile sportive din judeţ după cum urmează: 
 

Tabel Nominal cu protocoalele/conventiile de parteneriat incheiate cu DJST pe   2012. 
         

Nr. 
Crt. 

Partener Obiectul protocolului Perioada 

1. Clubul Nagy Mozes Tg. 
Secuiesc 

Org. în comun a comp ”Memorial Kelemen 
Attila”- tenis de masa 

15.01.12. 

2. Colegiul Naţional Mihai 
Viteazul Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa UNIRII”-fotbal 
fete 

21-22.01.12. 

3. ACS Bobowling Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa Karpat Meditop” 
Handbal feminin 

04-05.02.12. 

4. Clubul Alpinsport Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii Cupa Sf. Gheorghe la 
schi alpin 

29.01.12..12. 

5. ACS Bobowling Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa BOBO”-Bowling 25-29.01.12. 

6. Primăria Comandau Org. în comun a acţiunii „Serbarile Zapezii” 04-05.02.12 
7. Clubul de Şah Cavalerul Sf. 

Gheorghe 
Org. în comun a acţiunii „Cupa de Iarna” -Şah 11-12.02.12. 

8. CSS Sf. Gheorghe Org. în comun a acţiunii Cupa Speranţelor la 
gimnastică 

28.01.12. 

9. CSS Sf. Gheorghe Org. în comun a acţiunii Campionat Naţional de 
sala-etapa judeteana -atletism 

23.01.12. 

10. Asociaţia Sportiva „SEPSI 
I.S.E” 

Org. în comun a acţiunii Cupa de Şah 17-18.03.12. 

11. Clubul de Şah Cavalerul Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa Municipiului 
Sf.Ghe.”-Şah 

26-30.03.12 

12. CSS Sf. Gheorghe Org. în comun a acţiunii Campionat jud. de 30.03.12. 
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Gimnastica - băieţi 
13. Şc. Generală Borosneu Mare Org. în comun a acţiunii „Crosul Primăverii”-

atletism 
05.04.12. 

14. Clubul de Şah Cavalerul Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa de Paşte” Şah 
juniori 

07.04.12. 

15. Primăria oraşului Covasna Org. în comun a acţiunii „Crosul Primaverii”-
atletism 

27-28.04.12 

16. Clubul Copiilor Baraolt Org. în comun a manif. sportive ”Festival de Dans 
şi Gimnastica”-ed.XVI-a 

20-21.04.12.. 

17. Grupul Şcolar Puskas 
Tivadar Sf. Gheorghe 

Org. în comun a comp. de Baschet „Cupa Puskas” 06.04.12. 

18. Grădiniţa Csipike Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii ”Educatie şi ingrijire 
pentru educatia timpurie” 

25.04.12. 

19. Clubul Sportiv  T13 Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a comp. de tenis „Cupa Torpy” 05-06.05.12 

20. Clubul AUIO CRONO Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a concursului de accelerare auto 
„Speed Racing” 

06.05.12. 

21. Asociaţia Clubul Sportiv 
Shoto-team 

Org. în comun a acţiunii”Shoto-Team –Karate 
Show” 

27.04.12 

22. Asociaţia Sportivă „Gall 
Lajos” 

Org. în comun a comp. Sportive ”Ziua de alergare 
Gall Lajos” ed.a XXII-a 

28.04.12. 

23. Asociaţia Sport Klub Aluta Org. în comun a comp.de atletism”Cupa Aluta” 06.05.2012. 
24. Clubul Sportiv T13 Org. în comun a comp.de tenis „Cupa Sf. 

Gheorghe”-veterani 
12-13.05.12. 

25. Grupul Şcolar Constantin 
Brancusi 

Org. în comun a comp.”Zilele C. Brâncuşi”la arte 
martiale, fotbal, şah, tenis de masă 

15-19.05.12 

26. Primăria oraşului Baraolt Org. în comun a acţiunii Zilele oraşului” 18-20.05.12. 
27. Primăria comunei Ozun Org. în comun a acţiunii Zilele comunei Ozun” 18-20.05.12. 
28. AOR – Filiala Covasna Org. în comun a comp. Crosul Olimpic 31.05.12. 
29. Asociaţia Club Sportiv de 

bowling ”BOBOWLING” 
Org. în comun a camp. jud. de bowling individual 2-3.06.12 

30. Asociaţia Sport Klub Tri-
Aluta Sf. Gheorghe 

Org. în comun a comp. de înot „Cupa Tri-Aluta” 01.06.12. 

31. A.S.Şcoala de Gimnastică 
”Botos Liviu” Sf. Gheorghe 

Org. în comun a comp. de gimnastica „Cupa 1 
Iunie” - Gimnastică 

01.06.12. 

32. Asociaţia Equites Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii ”Zilele Sportive Sf. 
Gheorghe” 

01-03.06.12 

33. Primăria oraşului Covasna Org. în comun a acţiunii „Cupa 1 Iunie” 01.06.12. 
34. Clubul KSE Tg.Secuiesc Org. în comun a comp.Camp.Nat.U 18. 1-5.06.12 
35. Asociaţia Clubul Sportiv 

Shoto-team 
Org. în comun a acţiunii ”Cupa Shoto-Team „ 09.06.12. 

36. Clubul Sportiv T13 Org. în comun a comp. de tenis „Cupa Sf. 
Gheorghe”-copii 

02-03.06.12. 

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

16-22.06.12. 

38. Clubul de Şah Cavalerul Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa Haromszek”- pe 
echipe 

24.06.12. 

39. Cercul de alergare Gall Lajos Org. în comun a acţiunii Semimaratonul Sf. 
Gheorghe 

28.07.12 
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40. Clubul Sportiv TRI ALUTA Org. în comun a acţiunii Cupa Tri Aluta la înot 26.08.12 
41. Asociaţia  TISZAFA Org. în comun a acţiunii „Concurs Tir cu Arcul” 18.08.12 
42. Clubul Copiilor Tg.Secuiesc Org. în comun a acţiunii Cupa Tg.Secuiesc la 

modelism 
7-9.09.12. 

43. Primăria  Covasna Org. în comun a acţiunii Zilele oraşului Covasna 7-9.09.12 
44. Clubul  AUTO CRONO Org. în comun a acţiunii Campionat Regional de 

viteză în coastă 
15.09.12. 

45. Clubul Sportiv Şcolar 
Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii ”Memorialul Baczoni 
Pal” ed.XXVIII.- Lupte libere 

28-29.09.2012 

46. Clubul Sportiv Şcolar 
Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa Peter Laszlo” -
atletism 

06.10.2012 

47. Grupul Şcolar Baroti Szabo 
David Baraolt 

Org. în comun a acţiunii ”Cupa ERDOVIDEK” -
cros 

08.10.2012 

48. A.C.S.CIPRIAN Org. în comun a acţiunii ”CUPA SPRINT” - înot 13.10.2012 
49. Grupul Şcolar Berde Aron 

Sf. Gheorghe 
Org. în comun a acţiunii „Minte sanatoasa in corp 
sanatos” 

18.10.2012 

50. Clubul Copiilor Intorsura 
Buzaului 

Org. în comun a acţiunii ”Concurs international de 
orientare” 

26-28.10.2012 

51. Clubul Liceul Teoretic Nagy 
Mozes Tg.Secuiesc 

Org. în comun a acţiunii „Cupa Secuiana” –tenis 
de masa 

27-28.10.2012 

52. Asotiatia Tinerilor „HARIT” 
Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Campionat international 
de futsal studentesc” 

2-4.11.2012 

53. Clubul Sportiv ELECTRICA 
Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Turneul Amateur”-tenis 
de masă 

10.11.2012 

54. Clubul Copiilor Tg.Secuiesc Org. în comun a acţiunii Concurs internaţional de 
majorete „Cupa Tg.Secuiesc” 

10-11.11.2012 

55. Clubul AUTO CRONO Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii ”Trophy Covasna” -
automobilism 

16-18.11.2012 

56. Clubul Sportiv Şcolar 
Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa Gabriela Rotis-
Nagy”-handbal 

1-2.12.2012 

57. Clubul Sportiv Shoto Team 
Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa Mos Nicolae”-
karate 

 1.12.2012 

58. Clubul Liceul Teoretic Nagy 
Mozes Tg.Secuiesc 

Org. în comun a acţiunii „Cupa Tg.Secuiesc” -
judo 

08.12.2012. 

59. Clubul Sportiv TRI ALUTA 
Sf. Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa Tri Aluta  - înot 08.12.2012 

60. A.S. Gall Lajos Sf. Gheorghe Org. în comun a acţiunii „Crosul Moş Nicolae „ -
atletism 

08.12.2012 

61. Clubul de Şah Cavalerul Sf. 
Gheorghe 

Org. în comun a acţiunii „Cupa de Crăciun” -Şah 17-22.12.2012 

62. A.S.Scoala de Gimnastică 
Botos Liviu 

Org. în comun a acţiunii „Cupa de Crăciun „ -
gimnastica 

22.12.2012 

63. A.S. Gall Lajos Sf. Gheorghe Org. în comun a acţiunii „Cupa de Crăciun „ -
atletism 

22.12.2012 

64. Inspectoratul Şcolar judetean 
Covasna 

Org. în comun a acţiunii „Campionatul judetean 
Şcolar”- tenis de masă; Şah –gimnazial; Liceal 

8-23.12.2012 
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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 ANST 
 

Nr. 
crt. DENUMIREA INDICATORULUI 

PROPUS REALIZAT 
cumulat de la 

01.01.2012 
1 Nr. de competiţii cuprinse în calendarul sportiv al D.J.S.T. 

             a) realizate 
din care      b) finanţate 

133 
110 

 
a) 130 
b) 109 

2 Valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi 
desfăşurarea comp. sp. prev. în calendarul DJST 

70.000 62.179 

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

636 570 

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

- 2 

5 Nr. acţiuni sportiv-recreative, altele decât cele prevăzute în 
calendarul DJST 

- 3 

6 Valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru org. şi desf. 
acţiunilor/activitatea sp. recreative, altele decât cele prevăzute în 
calendarul DJST 

- 1.174 

7 Cost mediu al unei acţiuni / activităţi recreative (9:8) - 391 
  

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 s-a desfăşurat 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.  

 
Ramura de sport 

 
Nr. 

profesori/antrenori 
Nr. 

sportivi legitimaţi 
Atletism 3 53 
Baschet 2                   42 
Fotbal 2                   50 
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Gimnastica 2 12 
Handbal 4 95 

Lupte Libere 2 54 
 
2. Liceul Teoretic Nagy Mozes Tg.Secuiesc cu următoarele secţii: baschet băieţi, handbal fete, 

judo, tenis de masă.   
 

Secţii 
 

Nr. 
 profesori/antrenori 

Nr. 
sportivi legitimati 

Baschet 1 26 
Handbal 1 32 

Judo 1 20 
Tenis de masa 1 16 

 
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 pentru Sport 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 la finele  anului 2012 sunt în număr de 114 dintre care  

70 sunt asociaţii sportive şcolare. 
În 2012  au  fost înfiinţate 2 asociaţii sportive 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,pensionara 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. 
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 j) Măsuri şi modalităţi de îndrumare şi control în teritoriu 
 

În cursul anului 2012, 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 A.N.S.T, 
asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi celorlate structuri sportive, conform legii 

D.J.S.T. Covasna şi în anul 2012 a acordat sprijin Clubului Sportiv Municipal din toate punctele de 
vedere, mai ales financiar în pregătirea sportivilor de performanţă. Astfel s-a acordat alimentaţie de efort 
şi de pregătire în valoare de 9.000 lei. 

Considerăm relaţia dintre D.J.S.T. şi C.S.M. ca fiind normala. 
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 VIII-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 2012, unde au fost cuprinse toate competiţiile sportive. 
Cunoscând toate competiţiile organizate pe teritoriul Judeţului, s-a întocmit calendarul sportiv 

judeţean şi s-a trecut la defalcarea bugetului pe acţiunile propuse. 
       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 a acordat sprijin financiar echipei de baschet feminin div.A, echipei de handbal fete şi altor 
entitati sportive pe baza de proiecte.. Menţionăm faptul că în anul 2012 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 2012 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. 
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 Compartimentul tabere pentru tineret 
 
Sosiri în taberele proprii ale DJST Covasna 
 
Nr 
crt 

Luna Sosiţi din judeţul / ţara Tabăra Nr. 
turişti 

Durata 
sejurului 

Nr 
înnoptări 

Durata 
medie a 
sejurului 

1. Covasna Pădureni 36 1 36 
 

Ianuarie 
Covasna Pădureni 40 2 80 

3 nopţi 

 Covasna Pădureni 33 1 33 
 

Februarie 
Brăila Pădureni 23 6 138 

2,5 nopţi 

 Covasna Pădureni 15 1 15 
 

Martie 
Covasna Pădureni 18 2 36 

1 noapte 

 Covasna Pădureni 54 1 54 
 Covasna Pădureni 11 2 22 
 Covasna Pădureni 25 2 50 
 

Aprilie 

Covasna, Cluj, Timiş Pădureni 20 4 80 

2,5 nopţi 

 Covasna  Braşov Pădureni 15 2 30 
 Covasna  Pădureni 30 1 30 
 Covasna, Harghita Pădureni 30 2 60 
 Covasna  Pădureni 40 1 40 
 Covasna Pădureni 18 1 18 
 

Mai 

Covasna Pădureni 69 3 207 

1,14 nopţi 

 Covasna Pădureni 74 2 148 
 Covasna Pădureni 20 1 20 
 Covasna Pădureni 42 2 84 
 Covasna Pădureni 65 4 260 
 Covasna Pădureni 20 1 20 
 Covasna Pădureni 19 4 76 
 Covasna Pădureni 41 1 41 
 Covasna Zăbala 17 1 17 
 

Iunie 

Covasna Zăbala 66 4 264 

Î2,44 nopţi 

 Covasna Zăbala 66 1 66 
 Neamţ Pădureni 18 2 36 
 Covasna Pădureni 10 1 10 
 Braşov Zăbala 99 8 792 
 Covasna Pădureni 14 2 28 
 Cluj Pădureni 10 1 10 
 Brăila Pădureni 22 7 154 
 

Iulie 

Covasna, Braşov, Mureş Pădureni 8 1 8 

4,53 nopţi 

 Cluj Pădureni 63 9 567 
 Prahova Pădureni 36 6 216 
 Bucureşti, Mureş, Sibiu Pădureni 53 6 318 
 Sosiţi din mai multe judeţe Zăbala 60 5 300 
 

August 

Covasna Zăbala 22 5 110 

4,71 nopţi 

 Mureş Pădureni 2 2 4 
 

Septembrie 
Covasna Pădureni 20 1 20 

3 nopţi 
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 Ungaria Pădureni 37 3 111 
 Covasna Pădureni 24 2 48 
 Covasna  Pădureni 82 1 82 
 

Octombrie 
Covasna  Pădureni 42 1 42 

2 nopţi 

 Covasna Pădureni 5 1 5 
 

Noiembrie 
Covasna Pădureni 25 3 75 

2,66 nopţi 

 Covasna Pădureni 16 1 16 
 

Decembrie 
Covasna Pădureni 16 2 32 

1,5 nopţi 

 
Trimiteri în taberele proprii ale ANST sau în Tabere private avizate de ANST 
 
Nr 
crt 

Luna Trimiteri în 
judeţul 

Tabăra Nr. 
turişti 

Durata 
sejurului 

Nr 
înnoptări 

Observaţii 

1. Constanţa Costineşti 14 5 70 Tabără copii 
cu handicap 

2. Constanţa Costineşti 66 5 330 Tabără 
socială 

3. 

August 

Constanţa Neptun 2 6 12 Tabără de 
odihnă 

4. Septembrie Constanţa Costineşti 22 5 110 Tabără 
socială 

 
 
Compartimentul tineret 
 

1. Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din Programul de Centre de Tineret P1 
a. Acţiuni din calendarul de acţiuni/proiecte de tineret proprii şi/sau în parteneriat al centrelor de 

tineret  
i. Programul P1 – Centrul de Tineret a fost reluat în luna septembrie având în vedere lipsa 

fondurilor destinate proiectelor. Proiectele s-au derulat între 1 septembrie – 15 decembrie : 
1. TIA pentru tine – proiect destinat promovării programului Tineret în acţiune în 

colaborare cu Clubul Tinerilor din Sfântu Gheorghe şi a voluntarilor din alte ţări. În 
proiect au fost implicaţi voluntari din alte ţări, care tot prin acest program petrec alături 
de organizaţiile gazdă între 6-9 luni. În cadrul evenimentelor organizate se numără 
Caravana EVS (European Voluntary Service – Serviciul European de Voluntariat) şi 
Lecţiile de limba Turcă. 

2. Festivalul de colinde 2012 – în colaborare cu Asociaţia Ecou, proiect pentru 
promovarea consumului cultural în rândul tinerilor din Municipiul Sfântu Gheorghe. În 
proiect au fost implicaţi peste 50 tineri voluntari elevi, studenți din localitate iar în 
cadrul proiectului au susţinut concerte Felicia Filip şi Ștefan Hruşcă. 

3. Pe data de 15 decembrie în centrul Municipiului Sfântu Georghe a fost împodobit 
bradul tineretului. Scopul proiectului organizat pentru a V-a oară este de a promova în 
rândul locuitorilor din oraş iniţiativele tinerilor. Pe data de 13 și 14 decembrie tineri din 
diferite organizaţii de tineret din Sfântu Gheorghe au confecţionat ornamente pentru 
pom, ca un cadou original de la tineri pentru comunitatea locală. 

ii. Ca strategie de dezvoltare a reţelei de centre de tineret, DJST Covasna a iniţiat înfiinţarea 
unei punct de informare la Întorsura Buzăului şi unui centru de tineret în oraşul Baraolt.  

iii. Bugetul alocat pentru organizarea acestor proiecte a fost de 5416 ron. 
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2. Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din Programul de susţinere a acţiunilor de 
tineret P2 
a) Acţiunile din calendarul de acţiuni proprii şi în parteneriat de tineret proprii şi/sau în 

parteneriat ale DJST Covasna  
i. Numărul acţiunilor în anul 2012: 11 
ii. Priorităţi îndeplinite ale programului de guvernare pentru acţiuni proprii sau în parteneriat 

1. Facilitarea consultării între autorităţile centrale şi locale şi structurile reprezentative de 
tineret – 1 proiect 

2. Marcarea săptămânii naţionale a tineretului – 1 proiect 
3. Participare la educaţie/dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale 

pentru tineri – 4 proiecte 
4. Participare civică/dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în 

viaţa comunităţii – 2 proiect 
iii. Rezultatele proiectelor: 

1. În cadrul proiectului Tineretul din România în mişcare (scopul: eficientizarea politicilor 
în domeniul tineretului) participanţii din structurile asociative de tineret au aflat mai 
multe informaţii despre ANST respectiv despre DJST, totodată au formulat propuneri 
privind îmbunătăţirea vieţii tinerilor din localităţi.  

2. În cadrul proiectului „Dezbate inteligent” organizat în colaborare cu Asociaţia Ecou a 
fost promovată dezbaterea academică ca o metodă de educaţie nonformală în liceele din 
Municipiul Sfântu Gheorghe.  

3. „2 Mai reîncărcat” a fost un proiect organizat anual de DJST Covasna cu scopul marcării 
zilei şi săptămânii naţioale a tineretului. În cadrul proiectului au fost organizate 
concursuri în aer la care au participat mai multe organizaţii de tineret din Sfântu 
Gheorghe.  

4. Tabăra tinerilor cu handicap a fost un proiect naţional susţinut în mai mulţi ani de DJST 
Covasna. Tinerii cu handicap locomotor din toată ţara au participat la o serie de programe 
organizate special ţinând cont de importanţa interacţionării cu tineret fără  deficienţe. 

5. Proiectul Word Caffe Antidrog a fost organizat în colaborare cu Direcţia de Sănătate 
Publică Covasna, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog în cadrul căruia 
au fost realizate filme de scurt metraj şi prezentări Power Point despre viaţa sănătoasă şi 
riscurile consumului drogurilor. Totodată a fost organizată o masă rotundă depre această 
temă.   

6. În cadrul proiectului „Concursul regional de debate”, DJST Covasna a oferit posibilitatea 
ca tinerii din Sfântu Gheorghe să participe la un modul de pregătire pentru participarea la 
evenimentul sus menţionat              

7. În cadrul proiectului „Şcoala de vară a voluntarilor 2012”, organizat pentru a IV-a oară în 
colaborare cu Asociaţia Tinerilor din Ilieni, tinerii au participat la o serie de prezentări, 
dezbateri cu privire la implicarea tinerilor prin voluntariat la dezvoltarea vieţii 
comunităţii. Şcoala de vară a avut ca invitaţi tineri din organizaţiile de tineret din judeţele 
Hunedoara, Sibiu şi prezentatori ca Turoczi Ildiko - medic voluntar în Africa.  

8. În cadrul proiectului „Dezbaterile contează - Sfântu Gheorghe 2012” organizat în 
colaborare cu Asociaţia Ecou a fost organizat un eveniment în aer liber unde a fost 
prezentată dezbaterea academică şi un concert. În cadrul galei, a avut loc lansarea 
proiectului Debate Corner. 

9. Proiectul „Leaderi pentru tineret ” a avut ca scop profesionalizarea organizaţiilor de 
tineret prin oferirea unui set de cursuri în acest domeniu. Au fost organizate trei cursuri: 
managementul proiectului (acest curs a fost un curs acreditat ANC), comunicare (cu 
invitaţi din partea presei) şi dezvoltarea strategică a organizaţiei.  
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10. Proiectul „Dezbaterile contează” organizat în parteneriat cu Asociaţia Ecou a făcut parte 
din evenimentul organziat de ARDOR în Braşov, respectiv Concursul Naţional de 
Dezbateri Academice. În carul proiectului, participanţii au petrecut o zi în Mun. Sfântu 
Gheorghe unde, cu această ocazie, a fost iniţiat evenimentul inovator Debate Corner.  

11.  Gala Voluntarilor din județul Covasna a fost organizat şi în acest an cu peste 100 de 
participanţi. În cadrul proiectului, au fost premiate organizaţiile cu cele mai apreciate 
proiecte din anul 2012, cel mai tânăr şi cel mai vârstnic voluntar. La eveniment a 
participat şi d-na Sztakics Eva - viceprimarul Mun. Sfântu Gheorghe. 

 
iv. Partenerii în cadrul proiectelor 

1. Asociaţia Ecou; 
2. Direcţia de Sănătate Publică Covasna;  
3. Centru Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna; 
4. Asociaţia Tinerilor din Ilieni; 
5. Asociaţia Organizaţiilor de Tineret din Sfântu Gheorghe; 
6. Asociația Tinerilol din Sfântu Gheorghe; 
7. Clubul Tinerilor din Sfântu Gheorghe. 

 
v. Numărul de participanţi: 2129; 
vi. Număr de beneficiari:  1895; 
vii. Suma totală a proiectelor organizate: 53 263 RON. 

 
b) Proiecte selectate la concursurile locale: 

a. Numărul proiectelor finanţate: 9  
i. Rezultatele proiectelor: 

1. În cadrul proiectului „Să alergăm pentru sănătate 24 ore continuu” (Asociaţia Zöld Nap) 
a fost organizat un program sportiv şi de promovare a vieţii sănătoase în Târgu Secuiesc.  

2.  „Fabrica de aptitudini” organizat de Asociaţia Next centru de reintegrare socio-
profesională a contribuit la dezvoltarea personalităţii tinerilor, ca în viitor să poată alege 
în mod activ între diferite activităţi şcolare şi de a petrece timpul liber.  

3. Tabăra sporturilor extreme organizat de Asociaţia Sepsi I.S.E. a oferit un prilej pentru 
tinerii dornici să încerce sporturile extreme în Valea Vârghişului. Timp de 5 zile, 
participanţii au practicat căţărarea pe stâncă, speologia şi tir cu arcul, dar au participat şi 
la o prezentare a ariei naturale protejate susţinută de Demeter Zoltan din partea 
Organizaţiei de Natură, Turism şi Speologie „Lumea pierdută” 

4. Cupa tinerilor de afaceri organizată de Asociaţia Sepsi I.S.E în colaborare cu Asociaţia 
Junior Business Club a oferit tinerilor posibilitatea de a practica golful dar şi de a învăţa 
despre arta de a face business în locurile de agrement cum ar fi terenul de squash, golf 
sau chiar la vânătoare 

5. “Tabăra de creaţie Paprika Jancsi ed. A X-a” organizată de Asociaţia Bodvaj în cadrul 
căreia au fost organizate 2 ateliere de creaţie prin care participanţii au învăţat importanţa 
creativităţii în proiectele de dezvoltare comunitară.  

6. “Tabăra tinerilor apostoli“ şi proiectul “Tineri pentru tine“ a fost un proiect organizat de 
Asociaţia Tinerilor Catolici Micii Apostoli. Proiectele vizează promovarea valorilor 
creştine în rândul tinerilor din Sfântu Gheorghe şi consolidarea comunităţii tinerilor din 
diferite grupuri nonformale de tineri de pe lângă parohiile din Sfântu Gheorghe. Proiectul 
“Tineri pentru tine“ a fost proiectul cu cei mai mulţi participanţi, peste 120 tineri şi copii 
au participat în acest an. 
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7. „Tabără culturală sub egida păstrării tradiţiilor străvechi” a fost un proiect organizat de 
Asociaţia Vinca Minor în cadrul căreia au fost prezentate tradiţiile strămoşilor prin 
dansuri, arte meşteşugăreşti, etc.  

8. Proiectul “Cool“ organizat de Asociaţia de Next a fost un proiect de mai mică amploare 
dar foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea personală a participanţilor.  

 
ii. Partenerii din cadrul proiectelor 

1. Asociaţia Junior Business Club; 
2. Primăria Municipiului Târgu Secuiesc; 
3. Asociaţa Tinerilor Maghiari din Târgu Secuiesc; 
4. Consiliul Judeţean Covasna. 

 
iii. Numărul de participanţi:  515; 
iv. Numărul de beneficiari:  855; 
v. Suma aprobată în cadrul concursului local de proiecte de finanţare a fost de 19800 ron. 

 
3. Modalităţi de colaborare cu organizaţiile de şi pentru tineret, consiliile elevilor, fundaţia 

judeţeană pentru tineret, organele administraţiei publice locale şi alte instituţii cu atribuţii în 
domeniul tineretului. 
a. În cadrul proiectului „Tineretul în mişcare din România” au fost consultate organizaţiile de 

tineret cu privire problemele lor şi strategia judeţeană de tineret. În cursul trimestrul IV au fost 
organizate mese rotunde pe această temă urmând să se dezvolte în colaborare cu Consiliul 
Judeţean Covasna o nouă strategie pe termen mediu şi lung.  

b. Au fost iniţiate demersuri pentru înfiinţarea a două centre de tineret în localităţile Întorsura 
Buzăului şi Baraolt, oraşe mai slab dezvoltate în domeniul organizaţiilor neguvernamentale de 
şi pentru tineret.  

 


