
 

 

RAPORT  
privind activitatea  

Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna  
pe anul 2011 

 
 

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 si HG 141/23.02.2010, privind organizarea si 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 2011 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 2011, 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 2011 al D.J.S.T. Covasna s-a acordat sprijin financiar sportivilor de performanţă din 

cadrul CSM: 10.000 lei. 
În 2011 nu au fost alocate fonduri din transferuri de către ANST către DJST Covasna. 

 
MEDALII OBŢINUTE LA CAMPIONATELE NAŢIONALE ŞI  CUPA ROMÂNIEI : 

 
 Seniori  Tineret  Juniori I Juniori II Juniori III Copii  Total 
Atletism 0-0-2 0-1-2   6-0-1 0-1-0 6-2-5 
Baschet  0-0-2      0-0-2 
Culturism  1-0-2      1-0-2 
Duatlon-triatlon 0-1-1  1-1-1 2-2-0  1-0-0 4-4-2 
Ecvestra 0-1-1  0-1-1    0-2-2 
Gimnastica     0-2-0   0-2-0 
Hochei pe gheata      0-0-1  0-0-1 
Hochei pe iarba     0-1-0   0-1-0 
Inot       0-1-3 0-1-3 
Judo    1-3-1 0-0-2  0-1-0 1-4-3 
Ju-jitsu 1-1-9 1-1-12 1-1-7   0-0-2 3-3-30 
Karate    1-0-1 1-0-2 1-2-2 1-2-4 4-4-9 
Karting       1-0-0 1-0-0 
Lupte libere  1-1-1  1-1-2 1-0-0 1-1-1  4-3-4 
Tenis de masa   0-1-2 1-2-1    1-3-3 
  Total: 3-4-18 1-3-16 6-9-14 4-5-4 8-3-5 3-5-9 25-29-66 
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MEDALII OBŢINUTE LA COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE: 

 
  
 

Aur Argint Bronz 

ATLETISM - 2 
JM  Copii 

1  
Campionate Balcanice 

LUPTE LIBERE  
- 

1 
C.E.sen. 

- 
 

TENIS DE MASĂ - 1 
Campionate 

Balcanice Jun. 

2  
Campionate 

Balcanice Jun. 
JU-JITSU - 1 

Campionate 
Balcanice 

- 

TOTAL 0 5 3 
 

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 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.XXI, 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 orasului Baraolt, Crosul Moş Nicolae, precum şi Campionatele Judeţene Şcolare la 
ramurile sportive: atletism, baschet, handbal, fotbal, volei, tenis de masă, şah cât şi Crosul Olimpic . 
 Deasemenea, în colaborare cu  Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Inspectoratul de Poliţie al judeţului 
Covasna s-a organizat actiunea, pentru elevii claselor IX-XII din municipiul Sfântu Gheorghe (CUPA 
PREVENIREA CRIMINALITATII-la minifotbal). 

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 tribune şi 
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 2011 s-au încheiat un număr de 42 protocoale de colaborare în parteneriat cu administraţiile publice 
locale, asociaţiile şi cluburile sportive din judeţ după cum urmează: 
Vezi anexa 1. 
 
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. 
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 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 

REALIZAT 
cumulat de la 

01.01.2011 
1 Nr. de competiţii cuprinse în calendarul sportiv al D.J.S.T. 

        a) realizate 
din care  b) finanţate 

 
a) 124 
b) 90 

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

33.639 

3 Cost mediu al unei competiţii din calendarul sportiv al DJST (2:1 b) 374 
4 Număr total de comp.org.în judeţ, altele decât cele prevăzute în calendarul 

sportiv al DJST 
12 

5 Nr. acţiuni sportiv-recreative, altele decât cele prevăzute în calendarul DJST 6 
6 Valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru org. şi desf. 

acţiunilor/activitatea sp. recreative, altele decât cele prevăzute în calendarul 
DJST 

345 

7 Cost mediu al unei acţiuni / activităţi recreative (9:8) 58 
 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 doua unităţi sunt: 

1.CLUBUL SPORTIV SCOLAR din Sf. Gheorghe cu următoarele secţii: atletism, gimnastica, baschet 
băieţi si 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 

Gimnastica 2 12 
Handbal 4 95 

Lupte Libere 2 54 
 
Sportivi în loturile naţionale -3 
Sportivi promovaţi la secţii de seniori - 15. 
Medalii obţinute la campionate naţionale:  7 de aur, 8 de argint şi 10 bronz. 
 
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 

 
Sportivi în loturile naţionale - 5. 
Medalii obtinute la Campionatele Balcanice 1 argint; 2 bronz. 
Medalii obţinute la campionatele naţionale: 1 de aur 3 de argint şi  6 de bronz. 
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În cadrul programului „Sportul pentru Toţi”, Inspectoratul Şcolar Judeţean, în anul 2011, 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 Fotbal; 
- Asociaţia Judeţeană de Baschet. 

Toate asociaţiile judeţene au sediul la DJST Covasna.  
Asociaţii sportive fără personalitate juridică la finele anului 2011 sunt în număr de 112 dintre care  69 sunt 

asociaţii sportive şcolare. 
În 2011  au fost înfiinţate 3 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. 
 Măsuri şi modalităţi de îndrumare şi control în teritoriu 

În cursul anului 2011, 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. 

 
j) 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 2011 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 10.000 lei. 
 

k) 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 2011, unde au fost cuprinse toate competiţiile sportive. 
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Cunoscând toate competiţiile organizate pe teritoriul Judeţului, s-a întocmit calendarul sportiv judeţean şi 
s-a trecut la defalcarea bugetului pe acţiunile propuse. 
 

l) 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 si baieti şi altor entitati sportive pe baza de 
proiecte.. Menţionăm faptul că în anul 2011 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 2011 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. 
 
                                                                                                                            Anexa I. 
 
Tabel Nominal cu protocoalele/convenţiile de parteneriat încheiate cu  DJST :  
 
  
Nr. 
Crt. 

Partenerul Obiectul 
protocolului 

Perioada 
incheiata 

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

5-6.02.11. 

2. Primaria orasului Covasna Org.in comun a comp. 
De Tenis de masa 

27.03.11. 

3. Primaria orasului Covasna Org.in comun a comp. 
De handbal Cupa Primaverii 

16.04.11. 

4. Primaria orasului Covasna Org.in comun a comp. 
„Cupa 1 iunie” 

01.06.11. 

5. Primaria orasului Baraolt Org.in comun a comp. 
Zilele orasului Baraolt 

3-5.06.11. 

6. Primaria munic.Sf.Gheorghe Org.in comun „Zilele Sportive 
Sf.Gheorghe” 

3-5.06.11. 

7. Inspectoratul Scolar Judetean Org.in comun a etapelor judetene si 
finale a ONSS 

Anul scolar 
2010-2011 

8. AOR –Filiala Covasna Org.in comun a concursului „Pentatlon 
Olimpic Scolar” 

29.04.11 

9. AOR – Filiala Covasna Org.in comun a comp.Crosul Olimpic 2.06.11 
10. A.S.Scoala de Gimnastica”Botos 

Liviu”Sf.Gheorghe 
Org.in comun a comp.”Cupa 
Haromszek”-gimnastica 

29.01.11. 

11. C.S.Lic.Teoretic Nagy Mozes 
Tg.Secuiesc 

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

29.01.11. 

12. Clubul Sugas Moto Club Sf.Gheorghe Org.in comun a comp.de 
motocros”Cupa Sugas” 

20.03.11. 

13. Clubul Sportiv Scolar Sf.Gheorghe Org.in comun a comp.”Cupa 
Sperantelor”-gimnastica 

26.03.11. 

14. Grupul Scolar Puskas Tivadar 
Sf.Gheorghe 

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

26.03.11. 

15. Asociatia Sport Klub Tri-Aluta 
Sf.Gheorghe 

Org.in comun a comp.de inot „Cupa 
Tri-Aluta” 

09.04.11. 

16. Clubul Sportic T13 Sf.Gheorghe Org.in comun a comp. De tenis „Cupa 
Torpy” 

29-30.04.11. 

17. Clubul AUIO CRONO Sf.Gheorghe Org.in comun a concursului de 01.05.11. 
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accelerare auto 
18. Asociatia Clubul Sportiv Shoto-team Org.in comun a actiunii”Shoto-Team –

Karate Show” 
07.05.11. 

19. Asociatia Sportiva „Gall Lajos” Org.in comun a comp.sportive”Ziua de 
alergare Gall Lajos” 

07.05.11. 

20. Asociatia Sport Klub Aluta Org.in comun a comp.de atletism”Cupa 
Aluta” 

08.05.2011. 

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

14-15.05.11. 

22. Grupul Scolar Constantin Brancusi Org.in comun a comp.”Zilele 
C.Brancusi”la arte 
martiale,fotbal,sah,tenis de masa 

 
12-14.05.11. 

23. Clubul Copiilor Baraolt Org.in comun a manif.sportive”Fetival 
de Dans si Gimnastica”-ed.XV-a 

21-22.05.11. 

24. Asociatia Clubul Shoto-Team Org.in comun a comp.Cupa Shoto-
Team la karate 

21.05.11. 

25. Asociatia Club Sportiv de 
bowling”BOBOWLING” 

Org.in comun a camp.jud.de.bowling 1-31.05.11 

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

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

05.06.11. 

27. Clubul Sportiv T13 Org.in comun a comp.de tenis „Cupa 
pentru Comunitate” 

11-12.06.11. 

28. Asociatia Sportiva Gall Lajos Org.in comun a comp. Semimaratonul 
Sf.Gheorghe 

30.07.11 

29. Clubul Auto Crono Org.in comun a comp.Cupa Sugas 31.07.11 
30. Clubul Tria-Aluta Org.in comun a comp.Cupa Tri-Aluta la 

triatlon 
21.08.11 

31. Primaria oras Covasna Org.in comun a comp.Zilele orasului 02.-04.09.11. 
32. Primaria oras Intorsura Buzaului Org.in comun a festivitatilor sportive 03.09.11 

33. Gr.Sc.Baroti Szabo David Baraolt Org.in comun  a comp.„Cupa 
Erdovidek”-cros 

08.10.11. 

34. Clubul Sportiv  T 13 Org.in comun a comp.de tenis „Cupa 
Bakk  Arpad” 

14-16.10.11. 

35. Asociatia Club Sportiv Ciprian 
Sf.Gheorghe 

Org.in comun a concursului „Cupa 
Sprint” la inot 

15.10.11. 

36. Inspectoratul Scolar Judetean Org.in comun a comp.din cadrul ONSS-
la atletism -cros 

06.11.11. 

37. Clubul Sportiv Scolar Sf.Gheorghe Org.in comun a comp.”Cupa Rotis”-
handbal 

19-20.11.11. 

38. C.S.Lic.Teoretic Nagy Mozes 
Tg.Secuiesc 

Org.incomunacomp”Cupa Secuiana”-
tenis de masa 

04.11..11. 

39. Clubul AUIO CRONO Sf.Gheorghe Org.in comun a concursului  auto 
„Trophy Covasna 

18-20.11.11. 

40. Asociatia Clubul Sportiv Shoto-team Org.in comun a actiunii”Cupa Mos 
Nicolae”-Karate 

03.12.11. 

41. Asociatia Sportiva „Gall Lajos” Org.in comun a comp. sportive”Crosul 
Mos Nicolae” 

03.12.11. 

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

Org.in comun a comp.”Cupa de 
Craciun”gimnastica 

10.12..11. 
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Compartimentul tabere 
 

 În prima zi din ianuarie a plecat grupul cazat cu ocazia minivacanţei de Revelion.  
La începutul lunii ianuarie Departamentului de tabere pentru tineret a pregătit electronic o documentaţie 

scurtă în trei limbi (română, maghiară şi engleză) şi fotografii pentru galerie foto, pentru un website al Direcţiei 
Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna. 

În a doua săptămână din ianuarie s-au făcut pregătiri pentru întocmirea documentaţiei necesare realizării 
taberei tematice, taberei de voluntari, tabăra socială şi tabăra pentru tineri cu handicap din judeţul Covasna. 

A avut loc studiul pieţei în domeniul achiziţiei de produse alimentare la 5 firme, din care s-a primit doar 
două oferte de preţ, celelate firme refuzând cererea de ofertă pe motiv că ei nu au mijloc de transport pentru o astfel 
de comandă sau că nu au timp pentru aşa ceva. Menţionez că produsele, materia primă a fost necesară pentru 
servicii de masă pentru grupul cazat în perioada vacanţei intersemestriale la Pădureni. 

În perioada 17 – 20 ianuarie a avut loc studierea pieţei în judeţul Covasna pentru achiziţionarea 
materialului de construcţii, piatră spartă, mărime min 20 mm, în cantitate de 20 tone, pentru bunul mers al 
activităţii din Centrul de agrement Pădureni. 

Pe data de 28 ianuarie s-a trimis o adresă către Ocolul Silvic Buzăul Ardelean pentru tăierea celor trei 
salcii, care reprezentau pericol de accident în Centrul de agrement nefuncţional Crasna. 

A sosit pe data de 29 ianuarie grupul din Brăila, Clubul Sportiv Pressing, cu 23 de persoane, având 
rezervare deja din luna noiembrie, client fidel al Centrului agrement Pădureni. Perioada şederii grupului este: 29 
ianuarie – 04 februarie. 

În luna ianuarie s-au făcut rezervări de către pedagogi, asociaţii sau cluburi de sport pentru perioada 
vacanţei de vară în centrele de agrement Pădureni şi Zăbala.  

 
În prima săptămână din februarie a avut loc o întâlnire cu membrii Biroului de Turism a Consiliului 

Judeţean Covasna, pentru începerea procedurilor de recondiţionare a traseului Poteca Didactcă Pădureni, traseu ce 
are punctul de pornire şi sosire din Centrul de agrement Pădureni.  

În prima săptămână au fost cazaţi 23 de persoane din Brăila în Centrul de agrement Pădureni, tabără aflată 
în administrarea DJST Covasna. Grupul a beneficiat de servicii de masă şi cazare în perioada 30 ianuarie – 05 
februarie 2011.  

În luna februarie s-au întensificat rezervările pentru vacanţa de vară 2011 în centrele de agrement proprii 
ale DJST Covasna. Rezervările sunt din partea cadrelor didactice şi din partea asociaţilor (ONG). 

În perioada 18 – 20 februarie 2011 un grup de copii din Sfântu Gheorghe cu două cadre didactice în număr 
de 17 persoane a beneficiat de cazare şi masă. 

În data de 17 februarie s-au achiziţionat cartele de reîncărcare de TV cablu Focus Sat pentru a putea oferi 
servicii de Tv cablu pentru clienţii cazaţi.  

În luna martie au fost cazaţi 14 persoane din Sfântu Gheorghe în Centrul de agrement Pădureni. Grupul a 
beneficiat de servicii de masă şi cazare în perioada 19-20 martie 2011.  

În aceaşi perioadă au mai fost cazaţi 25 de persoane,  tineri din mai multe judeţe în Centrul de agrement 
Pădureni. Grupul a beneficiat de servicii de masă şi cazare în perioada 18-20 martie 2011.  

În ultima săptămână din martie a avut loc o întâlnire în Centrul de agrement Pădureni cu membrii 
Asociaţiei Polaris din Sfântu Gheorghe pentru începerea procedurilor de recondiţionare a traseului Poteca Didactcă 
Pădureni, traseu ce are punctul de pornire şi sosire din Centrul de agrement Pădureni.  

În luna martie s-au întensificat rezervările pentru vacanţa de vară 2011 în centrele de agrement proprii ale 
DJST Covasna. Rezervările sunt din partea cadrelor didactice şi din partea asociaţilor (ONG). 

În cursul lunii martie s-a început procedura de întabulare a construcţiilor noi din centrele de agrement 
proprii ale DJST Covasna. 

La sfârşitul lunii martie m-am deplasat în delegaţie în Centrul de agrement Zăbala pentru efectuarea unui 
studiu privind materialele şi lucrările necesare pregătirii taberei pentru vacanţa de vară 2011. 

În ultima zi din lună m-am deplasat în delegaţie în Grădiniţa Gulliver din Sfântu Gheorghe, pentru 
promovarea centrelor de agrement proprii şi ofertele proprii ale ANST. 

Conform planului în al doilea semestru a avut loc în Centrul de agrement Pădureni „Tabăra voluntarilor” 
în parteneriat cu Asociaţia Societatea Carpatină Ardeleană filiala Judeţul Covasna din Sfântu Gheorghe pentru 
lucrări în spaţiul verde al taberei (tăierea arboriilor periculoşi, plantare seminţe de iarbă gazon tip umbră, reparaţii 
poarta principală, vopsirea suprafeţei exterioare din lemn a celor trei vile, refacerea unui gard pe lângă clădirea 
principală, etc.)  
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Voluntarii Asociaţiei SCA CV – EKE Háromszék în Centrul de agrement Pădureni 
 

            
Voluntarii SCA – EKE prestând şi lucrări de alpinism industrial 

 
În luna mai au fost cazaţi 16 persoane din judeţul Hunedoara şi din Ungaria în Centrul de agrement 

Pădureni. Grupul a beneficiat de servicii de masă şi cazare în perioada 06 - 08 mai 2011.  
În aceaşi sfârşit de săptămână 31 de persoane cu serviciu de masă – cină au fost cazaţi. 
În perioadă 21 – 22 mai au fost cazaţi două grupuri din judeţul Covasna 15 respectiv 21 de persoane numai 

o singură noapte.  
În ultima săptămână a fost cazat un grup de 9 persoane din Bucureşti şi Sfântu Gheorghe.  
În Centrul de agrement Zăbala , în ultima zi din lună au fost cazaţi 42 de copii din Târgu Secuiesc. 
În perioada 18 – 20 mai m-am deplasat în delegaţie în judeţul Covasna în Centrul de agrement Râul 

Sadului la invitaţia DJST Sibiu, la organizarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret. Întâlnirea a fost 
organizată pentru consilierii, referenţii, instructorii de tineret cu tabere din cadrul ANST.  

În luna mai au continuat rezervările pentru vacanţa de vară 2011 în centrele de agrement proprii ale DJST 
Covasna. Rezervările sunt din partea cadrelor didactice şi din partea asociaţilor (ONG). 

La sfârşitul lunii a avut loc cercetarea pieţei pentru servicii de catering şi servicii de curăţenie, spălat şi 
călcat lenjerie de pat pentru centrele de agrement ale DJST Covasna. 

În luna iunie în Centrul de agrement Pădureni au fost cazaţi 85 de preşcolari din Sfântu Gheorghe, de la 
Grădiniţele cu program prelungit Hófehérke şi Gulliver, însoţite de educatoare şi supraveghetoare de noapte, 3 
cadre didactice la 15 – 20 copii. Număr sosiţi la cele două grupuri au fost de 70, respectiv 24 persoane.  

În aceaşi tabără au fost cazaţi două grupuri şcoală primară din Târgu Secuiesc în perioade diferite. Număr 
sosiţi la cele două grupuri au fost de 65, respectiv 39 de persoane. Cele patru grupuri au avut program de educaţie 
ecologică pentru copii. 

În cursul lunii iuie au mai fost şi cazări ocazionale cu număr sosiţi de 60 de persoane.   
La începutul lunii DJST Covasna a încheiat un contract de parteneriat cu Club Sportiv Jaxtrem cu ocazia 

concursului „Saint George MTB Marathon 2011” eveniment sportiv în cadrul Zilelor sportive Sfântu Gheorghe, 
ediţia a V-a. La concursul de MTB s-au înscris 110 concurenţi din 13 judeţe din România.  

În Centrul de agrement Zăbala , în luna iunie au fost cazaţi 150 de copii şi tineri din mai multe judeţe din 
România cu ocazia a două tabere de o săptămână cu program şi personal propriu. 

În luna iunie au continuat rezervările pentru vacanţa de vară 2011 în centrele de agrement proprii ale 
ANST-ului. Rezervările sunt din partea cadrelor didactice şi din partea asociaţilor (ONG). 
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În luna iulie în Centrul de agrement Pădureni au fost cazaţi în prima serie 10 copii plus 1 însoţitor din 
judeţul Neamţ (perioada 09 – 15.07.2011), 30 de persoane din judeţul Covasna (perioada 09 – 10.07.2011) şi 20 de 
copii cu 2 cadre didactice din judeţul Covasna. 

În perioada 11 – 15 iulie s-a efectuat programul „Poteca Didactică Pădureni” de către Asociaţia Polaris 
Sfântu Gheorghe în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna, Asociaţia Societatea 
Carpatină Ardeleană Filiala Judeţul Covasna, Şcoala cu clasele I - VIII Orbán Balázs din Moacşa, Consiliul local al 
comunei Moacşa, finanţat de către Fundaţia Communitas şi Consiliul Judeţean Covasna. 

În perioada 09 – 23.07 consilierul de tabără pentru tineret a efectuat servicii de însoţire a grupurilor ca 
ghid turistic pentru tineri şi copii în judeţul Covasna cu autocar închiriat sau propriu. 

 
Program Poteca Didactică Pădureni cu copii cazaţi în Tabăra Pădureni 

 
În a doua serie (perioada 17 – 23.07.2011) au fost cazaţi două grupuri. Primul grup din judeţul Brăila cu 20 

de copii şi 2 antrenori de fotbal. Scopul şederii lor fiind, tabără de sport, cantonament. Al doilea grup din judeţul 
Constanţa sosit la Pădureni în tabără de odihnă cu 36 de copii şi 3 cadre didactice. 

În data de 26 iulie în Centrul de agrement Pădureni au sosit 10 tineri, grupul de organizatori din cadrul 
taberei tematice de film cu program propriu „Asociaţia Filmtett”, ediţia a 9-a, finanţat şi de ANST. Perioada taberei 
a fost 26 iulie – 07 august 2011. 

În cursul lunii iulie departamentul tabere pentru tineret s-a ocupat de organizarea Taberei sociale 2011, cu 
trimiterea a celor 150 de copii proveniţi din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 
50 % din salariul minim brut pe economie, etc. (Conform metodologiei Tabăra Socială 2011 ANST). Grupul de 
copii cu cadre didactice vor fi trimişi în localitatea Costineşti, în Hotel Tineret Talisman cu transport feroviar pe 
ruta Sfântu Gheorghe – Braşov – Costineşti  - retur. 

În luna iulie în Centrul de agrement Zăbala au fost cazaţi 5 grupuri în 4 serii de tabără din judeţele Braşov, 
Ialomiţa şi Covasna, astfel: (Braşov 80 + 8 persoane – 7 nopţi, Ialomiţa 32 + 5 persoane – 5 nopţi, judeţul Covasna 
gr. 1 - 100 de persoane – 4 nopţi, gr. 2 – 80 de persoane, grup al parohiei reformate Zăbala, conform contractului de 
închiriere, gr. 3 – 22 de persoane – 4 nopţi.  

 

 
Tabăra Socială 2012 

 
În luna septembrie au fost cazaţi 15 persoane din Sfântu Gheorghe în Centrul de agrement Pădureni. 

Grupul a beneficiat de servicii de cazare în perioada 17-18 septembrie 2011.  
În luna septembrie au mai fost cazaţi 15 persoane în perioada 24-25 septembrie 2011,  tineri angajaţi ai 

unei firme particulare implicat în organizarea excursiilor cu biciclete.  
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În luna septembrie au început rezervările pentru vacanţa de vară 2012 în centrele de agrement proprii ale 
DJST Covasna. Rezervările sunt din partea cadrelor didactice şi din partea asociaţilor (ONG). 

În luna octombrie au fost cazaţi 12 persoane din Sfântu Gheorghe şi din Ungaria în Centrul de agrement 
Pădureni. Grupul a beneficiat de servicii de cazare în perioada 14-16 octombrie 2011.  

În luna octombrie au continuat rezervările pentru vacanţa de vară 2012 dar nu numai, în centrele de 
agrement proprii ale DJST Covasna. Rezervările sunt din partea cadrelor didactice şi din partea asociaţilor (ONG). 

În luna octombrie am efectuat o reparaţie de urgenţă la centrala termică a Centrului de agrement Pădureni. 
A fost necesar să comandăm piesa de schimb de la Fabrica Folex din Aiud. 

În luna noiembrie la începutul lunii în perioada 04 - 06 au fost cazaţi 15 tineri din Sfântu Gheorghe în 
Centrul de agrement Pădureni. Grupul a beneficiat de servicii de cazare şi masă.  

În luna noiembrie au mai fost cazaţi 17 tineri în perioada 22-26,  în cadrul programului finanţat de ANST 
„Animaţie tineri pentru comunităţi”. Grupul a beneficiat de servicii de cazare şi masă pe tot parcursul sejurului. 
Ultimul grup a beneficiat de servicii de cazare şi masă în perioada 28 – 30 noiembrie 2011, oaspeţii oficiali fiind de 
la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret. 

În perioada 15 – 23 noiembrie comisia de inventariere a efectuat inventarierea patrimoniului DJST 
Covasna la toate cele cinci tabere de tineret, funcţionale sau nefuncţionale (Centrul de agrement Comandău, 
Ozunca- Băi, Crasna, Zăbala şi Pădureni. 

În ultima zi din lună au fost efectuate discuţii la faţa locului (Centrul de agrement Pădureni) cu firma 
câştigătoare de lucrări ale reţelei de apă potabilă a comunei, în vederea racordării taberei la reţeaua principală în 
standardele necesare bunei funcţionării a Centrului de agrement. 

În perioada de revelion au fost cazaţi 36 de persoane cu data de intrare 31 decembrie,  beneficiind de 
servicii de cazare timp de 2 nopţi în Centrul de agrement Pădureni, grup format din tineri căsătoriţi cu familile lor 
din judeţul Covasna. 

În perioada de 07 – 09 decembrie la invitaţia Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret a avut loc 
întâlnirea consilierilor, instructorilor, referenţilor de tabără pentru tineret, la nivel naţional în Complexul Sportiv 
Naţional Izvoru Mureşului. Întâlnirea în cadrul programului „Împreună mai eficienţi” a avut ca scop eficientizarea 
actvităţilor specifice de tabere, analiza activităţilor din anul 2011, propuneri pentru actvităţile din anul 2012 în 
domeniul taberelor pentru elevi, tineri şi studenţi. 

În perioada 19 – 20 decembrie conform H.G. 1198 din 30 noiembrie 2011, apărut în Monitorul Oficial din 
data de 13 decembrie 2011, s-au predat imobilele (clădirile) din Centrele de agrement Comandău, Crasna, Zăbala şi 
Ozunca – Băi, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna în 
domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna. 

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. Ianuarie Brăila Pădureni 23 3 69 3 nopti 
2. Brăila Pădureni 23 3 69 
3. 

Februarie 
Covasna Pădureni 17 2 34 

2,5 nopţi 

4. Covasna Pădureni 12 1 12 
5. Bucureşti Pădureni 25 1 25 
6. 

Martie 

Sosiţi din mai 
multe judeţe 

Pădureni 15 1 15 

1 noapte 

7. Covasna Pădureni 15 3 45 
8. 

Aprilie 
Covasna Pădureni 37 2 74 

2,5 nopţi 

9. Covasna / HU Pădureni 16 2 32 
10. Covasna / HU Pădureni 31 1 31 
11. Covasna  Pădureni 21 1 21 
12. Covasna  Pădureni 15 1 15 
13. Bucureşti Pădureni 9 1 9 
14. Covasna Pădureni 50 1 50 
15. 

Mai 

Covasna Zăbala 41 1 41 

1,14 nopţi 

16. Covasna Pădureni 64 2 128 
17. Covasna Pădureni 74 2 148 
18. Covasna Pădureni 57 2 114 
19. Covasna Pădureni 24 3 72 
20. Vaslui Pădureni 50 1 50 
21. 

Iunie 

Covasna Pădureni 38 2 76 

2,44 nopţi 
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22. Covasna Pădureni 10 2 20 
23. Covasna Zăbala 77 7 539 
24. 

 

Braşov Zăbala 88 1 88 

 

25. Covasna Pădureni 30 1 30 
26. Neamţ Pădureni 11 6 66 
27. Covasna Pădureni 22 4 88 
28. Brăila Pădureni 22 6 132 
29. Constanţa Pădureni 39 6 234 
30. Cluj Pădureni 10 1 10 
31. Cluj Pădureni 65 5 325 
32. Covasna Pădureni 30 4 120 
33. Braşov Zăbala 88 7 616 
34. Sosiţi din mai 

multe judeţe 
Zăbala 100 4 400 

35. Sosiţi din mai 
multe judeţe 

Zăbala 60 5 300 
Gr. P. Ref 

36. Ialomiţa Zăbala 35 6 210 
37. 

Iulie 

Covasna Zăbala 22 4 88 

4,53 nopţi 

38. Cluj Pădureni 65 5 325 
39. Dolj Pădureni 47 6 282 
40. Constanţa Pădureni 42 6 252 
41. Ialomiţa Zăbala 35 3 105 
42. Sosiţi din mai 

multe judeţe 
Zăbala 90 5 450 

Gr. P. Ref 
43. Covasna Zăbala 23 6 138 
44. 

August 

Covasna Zăbala 45 2 90 

4,71 nopţi 

45. Covasna Pădureni 15 1 15 
46. Covasna Pădureni 15 1 15 
47. 

Septembrie 

Covasna Zăbala 2 7 14 

3 nopţi 

48. Octombrie Covasna / HU Pădureni 12 2 24 2 nopti 
49. Covasna Pădureni 15 2 30 
50. Covasna Pădureni 17 4 68 
51. 

Noiembrie 

Bucureşti Pădureni 26 2 52 

2,66 nopţi 

52. Covasna Pădureni 15 2 30 
53. 

Decembrie 
Covasna Pădureni 36 1 36 

1,5 nopţi 

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

Nr 
crt 

Luna Trmiteri în 
judeţul 

Tabăra Nr. 
turişti 

Durata 
sejurului 

Nr 
înnoptări 

Observaţii 

1. Iunie Bacău Valea 
Budului 

6 7 42 Tabără tematică 

2. Constanţa Costineşti 77 6 462 
3. 

August 
Constanţa Costineşti 66 6 396 

Tabără socială 

4. Septembrie Constanţa Costineşti 22 6 132  
 
 

Compartimentul Tineret 
 Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din Programul de Centre de Tineret P1 

 Acţiuni din calendarul de acţiuni/proiecte de tineret proprii şi/sauu în parteneriat al centrelor de 
tineret (se va anexa Calendarul de acţiuni/proiecte de tineret proprii şi/ sau în parteneriat al 
Centrului de Tineret Sfîntu Gheorghe) 

 Numărul acţiunilor: 4 
 Tip acţiune, tipul proiectului 

 Consiliere şi consultanţă / sesiuni informative – 1 proiect 
 Educaţie nonformală / marcarea evenimentului a săptămânii naţionale a 

voluntariatului – 1 proiect 
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 Educaţie nonformală / eveniment – 1 proiect 

 
 Educaţie nonformală / festival – 1 proiect 

 
 Numărul de participanţi: 1100 

 Bugetul alocat pentru anul 2011 a fost de 9600 ron 
 

 Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din Programul de susţinere a acţiunilor de tineret P2 
 

1. Acţiunile din calendarul de acţiuni proprii şi în parteneriat de tineret proprii şi/sau în parteneriat ale 
DJST Covasna (se va anexa Calendarul de Acţiuni proprii/şi în Parteneriat al DJSTCV) 

1.1.1 Numărul acţiunilor: 8 
1.1.2 Proprităţi îndeplinite ale programului de guvernare pentru acţiuni proprii sau în 

parteneriat 
1.1.2.1 Participare civică / sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat – 6 

proiecte 
1.1.2.2 Participare economică / Stimularea creativităţii economice a tinerilor – 2 

proiecte 
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1.1.3 Rezultatele proiectelor: 
1.1.3.1 Tinerii participanţi şi beneficiarii proiectului au aflat despre beneficiile 

acţiunilor de voluntariat 
1.1.3.2 Tinerii participanţi au fost motivaţi să-şi continuie munca va voluntari din 

ONGT în folosul comunităţii 
1.1.3.3 Participanţii şi beneficiarii proiectului au dobândt cunoştinţe despre 

importanţa voluntariatului în dezvoltarea comunităţii. 
1.1.3.4 Tinerii participanţi şi beneficiarii proiectului au însuşit abilităţi practice în 

ceea ce priveşte dezvoltarea unei proprii afaceri 

  
1.1.3.5 Tinerii participanţi au realizat importanţa alimentaţiei sănătoase şi a 

practicării sportului zilnic 
 

 
1.1.3.6 Participanţii au înţeles importanţa ocrotirii mediului înconjurător 

 
1.1.3.7 Participanţii, lideri de tineret, voluntari şi reprezentanţi ai Autorităţilor 

Publice au realizat importanţa colaborării în vederea dezvoltării comunităţii.  
1.1.4 Partenerii în cadrul proiectelor 

1.1.4.1 Asociaţia Tinerilor din Judeţul Covasna 
1.1.4.2 Asociaţia Organizaţiilor de Tineret din Sfântu Gheorghe 
1.1.4.3 Europe Direct Sfântu Gheorghe  
1.1.4.4 Consiliul Judeţean Covasna 
1.1.4.5 Asociaţia Junior Business Club 
1.1.4.6 Echipa de cercetaşi Bedo Sandor 

1.1.5 Numărul de participanţi: 13339 
1.1.6 Număr de beneficiari: 40200 
1.1.7 Suma alocată pentru calendarul de acţiuni proprii şi în partneriat a fost 34836 ron 
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2. Proiecte selectate la concursurile locale (se anexează raportul de concurs final): 
2.1 Numărul proiectelor finanţate: 5 

2.1.1 Rezultatele proiectelor: 
2.1.1.1 În cadrul proiectului „Tineri pentru tine” (Uniunea Tinerilor Catolici Micii 

Apoştoli - Kis Apostolok) tinerii participanţi din cadrul parohiei romano-
catolice „Krisztus Kiraly” au participat ca voluntari organizatori a unei 
săptămâni dedicate enoriaţilor tineri. În cursul acestei săptămâni ei au învâţat 
cum să deruleze un proiect amplu şi cum să comunice şi să lucreze în echipă 

2.1.1.2 „Curs de formare pentru liderii organizaţiilor de tineret din zona Baraolt 
"Erjesztok”” (Asociaţia Bodvaj) şi-a propunes să înbunătăţească abilităţile 
voluntarilor din zona Baraoltului de a organiza proiecte şi de a lucra în 
parteneriate.  În cadrul proiectului a fost organizate mai multe întâlniori, 
cursuri la care au fost invitaţi reprezentanţii ai ONGT de tineret din mai multe 
localităţi din zona Baraoltului.  

2.1.1.3 Tabăra pentru tineri organizat de Uniunea Tinerilor Catolici Micii 
Apoştoli - Kis Apostolok a fost una de dezvoltare a resurselor umane din 
cadrul asociaţiei. În cursul proiectului au fost prezentate bunele practici în ceea 
ce priveşte implicarea tinerilor în dezvoltarea comunităţii. Totodată au fost 
evaluate proiectele din anul şcolar 2010 – 2011 şi au fost proiectate 
programele viitoare organizate de asociaţie. În cardul proiectului a fost 
prezentat şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna ca instituţia 
judeţeană în domeniul spirijinirii iniţiativelor tinerilor. 
 

 
 

2.1.1.4 Festivalul tineretului Maltez din România organizat de Serviciul de Ajutor 
Maltez filiala Sfântu Gheorghe a fost un proiect organizat la Micfalău la care 
au participat tineri din filialele existente în România. Timp de o săptămână 
tinerii au prezentat modelele de implicare în ajutorarea persoanelor cu 
probleme sociale (copii abandonaţi, vârstnici, persoane fără adăpost, etc.). 
Totodată au fost discutate proiectele comune din viitor care vor fi organizate 
de filiale. 

 
2.1.1.5 Proiectul „Fii activ! – Participă!” a fost un proiect demarat de Asociaţia 

Tinerilor din judeţul Covasna. Continuând proiectul început în anul 2010 
organizatorii s-au axat pe promovarea voluntariatului organitând mese rotunde 
pe această temă. Totodată a fost organizat o campanie în liceele din municipiul 
Sfântu Gheorghe folosind materiale promoţionale. 
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2.1.2 Partenerii din cadrul proiectelor 

2.1.2.1 Asociaţia Tinerilor Maghiari din Covasna 
2.1.2.2 Asociaţia Turul Madar 

2.1.3 Numărul de participanţi:  365 
2.1.4 Numărul de beneficiari: 2730 
2.1.5 Suma alocată pentru anul 2011 pentru proiectele de finanţate locală a fost 11249 

ron 
 

 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. 

 În cursul anului 2011 au fost organizate programe pentru tineret în parteneriat cu 6 organizaţii de 
tineret 

 În cadrul programului ANST  au fost demarate consultări cu Organizaţii Neguvernamentale de/şi 
pentru Tineret din judeţul Covasna în vederea  

 Evaluării colaborării în organizarea programelor de tineret 
 Înbunătăţirea metodologiei de finanţare la nivel local şi naţional 

 În cursul anului 2011 a fost iniţiat proiectul european FSE POSDRU „Construcţia instituţiei 
lucrătorul de tineret pentru integrarea tinerilor din societate „ ID 2222 în cadruzl căruia au fost 
organizate întâlniri la nivel local şi regional pentru consultarea tinerilor cu privire la nevoile lor. 

 Propuneri de optimizare a domeniului tineretului 
 Continuarea colaborării cu Organiţiile Neguvernamentale de şi pentru Tineret din judeţul Covasna 
 Înfiinţarea unei pagini web pentru informarea tinerilor 
 Dezvoltarea unei reţele în microregiuni pentru promovarea colaborării între organizaţii de tineret 

sub egida subsidiarităţii 
 Continuarea dezvoltării resurselor umane din cadrul organizaţiilor de tineret 

 Prezentarea de propuneri de acţiuni pentru tineret la nivelul local, naţional pentru anul 2012 
 Pentru anul 2012 comaprtimentul de tineret a Direcţiei judeţene pentru Sport şi Tineret î-şi propune 

să: 
 Întârească capacităţile organizaţionale a Structurilor Asociative de şi pentru Tineret prin 

proiectele:  
 Tabăra tinerilor din Covasna (12-16 august) a cărui scop este de a oferi un loc 

de întâlnire şi de înpărtăşire a experienţelor şi practici bune pentru voluntarii, 
conducătorii organizaţiilor de tineret din judeţul Covasna. Proiectul va fi orgnaizat 
în colaborare cu mai multe organizaţii de tineret din judeţul Covasna. 

 Leaderi pentru tineret (15 aprilie – 1 decembrie) a căui scop este oferirea unei 
serii de cursuri, traininguri pentru conducătorii, voluntarii organizaţiilor de tineret. 
În cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de comunicare, planifcare strategic, 
managementul voluntariatului, managementul proiectului1. Proiectul va fi 
organizat în colaborare cu Organizaţia Tinerilor din Sfântu Gheorghe. 

 Gala voluntariatului 2012 (6 decembrie 2012), un proiect organizat în colaborare 
cu Clubul Tinerilor din Sfântu Gheorghe. Scopul proiectului este marcarea zilei 
internaţionale a voluntariarului şi promovarea tinerilor şi a iniţiativelor lor. 

 Promovarea educaţiei nonformale în cadrul tinerilor 

                                                             
1 Proiectul nu este bugetat întotalitate în calendarul de acţiuni proprii şi în parteneriat a DJST Covasna având în vedere că 
unele module (ex. Trainingul de managementul voluntariatului, etc.) nu necesită finanţare din partea instituţiei. 
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 Proiectul “Dezbate intelligent” are ca scop promovarea metodei de educaţie 
nonformală de dezbatere. În cadrul proiectului va fi prezentat în liceele din judeţul 
Covasna metoda de dezbatere prin pliante, afişe, dar şi prin practică. În atingerea 
scopului propus instituţia va colabora cu Asociaţia Ecou şi Debate Club Sfântu 
Gheorghe organizator campionatul naţional de dezbatere “Saint Gheorge City of 
Debate”. 

  Promovarea valorilor tinerilor şi a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna 
 Proiectul “2 mai reîncărcat” are ca scop marcarea zilei naţionale şi a săptămânii 

naţioanel a tineretului. În cadrul proiectului va fi organizat o masă rotundă pe tema 
tinerii şi posibilităţile lor în judeţul Covasna şi un minifestival de tineret. 

 
 
 
 
Realizarea execuţiei bugetare pe 2011 la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna se prezintă 
astfel: 

      - lei RON- 
INDICATOR Prevăzute în 

B.V.C. 
REALIZATE % 

VENITURI TOTAL  
din care: 
-Alocaţii bugetare 
-Venituri proprii 
 
CHELTUIELI - TOTAL 

1.217.321 
 

917.321 
300.000 

 
1.217.321 

1.270.798 
 

917.321 
353.477 

 
1.116.941 

104,4 
 

100 
 
 

91,80 
 
 Din totalul sumelor prevăzute mai sus, pentru „Activitatea sportivă” situaţia execuţiei bugetare se prezintă 
astfel: 
           -lei RON- 

INDICATOR Prevăzute în 
B.V.C. 

REALIZATE % 

VENITURI TOTAL  
din care: 
-Alocaţii bugetare 
-Venituri proprii 
- Transferuri 
 
CHELTUIELI - TOTAL 

60.000 
 

10.000 
50.000 

0 
 

60.000 

85.446 
 

10.000 
75.446 

0 
 

56.008 

142,41 
 

100 
150,90 

 
 

93,35 
 

Pentru activitatea de tineret executia bugetara se prezinta astfel : 
 
VENITURI TOTALE PREVAZUT IN BVC REALIZAT        % 
-transferuri            74.030      59.695       80,6 
 


