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Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Constanþa

ÎMPLINIRI ALE ECHIPEI
DIRECÞIEI JUDEÞENE PENTRU
SPORT ªI TINERET CONSTANÞA
ÎN 2011
1.

Stingerea datoriilor preluate de la fosta Direcþie de Tineret Constanþa prin reorganizarea administrativã la 30.09.2010.

2.

Realizarea proiectului judeþean „Prezent la sport, absent la doctor”, mai puþin „Cupa Academicus”.

3.

Realizarea programului de acþiuni sport ºi tineret propus în anul 2011.

4. Subvenþii pe mãsurã de la Autoritatea Naþionalã pentru Sport ºi tineret fãrã acordarea în 2011 a fondurilor
nerambursabile destinate structurilor private conform Legii 350 ºi a O.P. 130/2006.
5. Sprijinul M.E.C.T.S. ºi A.N.S.T. în vederea deblocãrii datoriilor preluate de la tineret pentru Direcþiile Judeþene pentru
Sport ºi Tineret.
6. Sprijin financiar al Consiliului Judeþean Constanþa ºi al Primãriei Municipiului Constanþa în realizarea proiectelor DJST
Constanþa ºi a Olimpiadei Naþionale a Sportului ªcolar.
7. Sprijin logistic ºi financiar acordat Instituþiei Prefectului în realizarea primului campionat naþional de Enduro Cros ºi a
Trophaeum Traiani la motociclism.
8. Perfecþionarea salariaþilor din DJST Constanþa ºi implementarea standardelor de control intern/managerial conform
OMFP 946/2005. Formarea profesionalã este un scop. ªtim cã putem ajunge acolo unde ne dorim, atât ca indivizi, cât ºi ca
societate, doar dacã ne dezvoltãm ºi mai ales, dacã suntem conºtienþi de acest lucru.
9. Menþinerea parteneriatului performant cu instituþiile locale ºi serviciile deconcentrate cu atribuþii în sport ºi tineret
(Inspectoratul ªcolar Judeþean Constanþa, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport Constanþa, Universitãþile constãnþene,
Gruparea Mobilã de Jandarmi Constanþa, Inspectoratul Judeþean de Jandarmi Constanþa, Serviciul Poliþie Rutierã,
Inspectoratul Judeþean de Poliþie Constanþa, Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã Dobrogea, Direcþia de Sãnãtate
Publicã Constanþa, Administraþia Localã, Primãriile municipale, comunale ºi orãºeneºti din judeþul Constanþa).
10. Realizarea unor competiþii ºi evenimente sportive ºi de tineret în premierã în judeþul nostru, în parteneriat cu Instituþia
Prefectului, Consiliul Judeþean ºi Primãria Municipiului Constanþa, precum:
E-learning pentru partenerii sociali
Campionat judeþean de mini-handbal cu Primãria Techirghiol ºi Asociaþia Judeþeanã de Handbal
Ecologizarea Parcului Tãbãcãrie cu Asociaþia Grupurilor de Tineret
Turneu de rugby-tag la Cogealac cu Asociaþia Judeþeanã de Rugby ºi Primãria Cogealac
Stagiu de pregãtire „Performbaschet – un pas înainte” cu Consiliul Judeþean Constanþa ºi Federaþia Românã de
Baschet
Cafeneaua ONG-urilor
Întâlniri lunare cu ONGT-urile constãnþene
Liga Campionilor Europeni la volei feminin în parteneriat cu Consiliul Judeþean Constanþa ºi Club Sportiv Volei 2004
„Fãrã asfalt“ - triatlon
Trofeul „Tacul de aur” în parteneriat cu Lake View Center
Ghiþã Mureºan Summer Camp Tour 2011, copii
Aquachallenge – Ediþia I
One Day Summer Aerobic Convention
Crosul Loteriei Române - cu Loteria Românã, Federaþia Românã de Atletism ºi Asociaþia Românã de Atletism
Campionatul Naþional de Endurocross ºi Trophaeum Traiani cu Instituþia Prefectului ºi Federaþia Românã de
Motociclism
Mountain Bike în pãdurea Babadag - în organizarea Cycling Team Constanþa
Tabãra de tineret „Retor-Tin”
Crosul balcanic al Poliþiºtilor cu Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Inspectoratul Judeþean de Poliþie, Poliþia Rutierã
Vizita tinerilor U.N.I.U. Fukushima din Japonia alãturi de Primãria Municipiului Constanþa, Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, Autoritatea Naþionalã pentru Sport ºi Tineret
Cupa „75 de ani F.R.H. - Final Four“ - cu Federþia Românã de Handbal, Loteria Românã
Memorialul „Zoran Kurteº“ ediþia I - cu H.C.M. Constanþa, ºi Loteria Românã
Ziua Europeanã a mersului fãrã maºini
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„History Race” – ciclism alãturi de Asociaþia Cicliºtilor amatori, Primãria Municipiului Constanþa ºi Aqua Magic
Finala Campionatului Naþional de Fotbal al Echipelor Salariaþilor din Inspectoratele pentru Situaþii de Urgenþã, în
parteneriat cu Ministerul Administraþiei ºi Internelor ºi Primãria Cumpãna
Ceremonia de premiere 2011 a campionilor europeni la Raliuri ºi Super Moto, Est Europeni ºi Naþionali ºi Congresul
Balcanic în organizarea Instituþiei Prefectului, Federaþiei de Motociclism, Autoritãþii Naþionale pentru Sport ºi Tineret ºi DJST
Constanþa
Festivalul de obiceiuri ºi tradiþii populare de Crãciun, Sfântul Ignat în comuna Vulturu
Inaugurarea primelor terenuri de squash din Constanþa în parteneriat cu Maritimo Shopping Center ºi echipa West Side
Finanþarea unor diferite structuri nonguvernamentale de ºi pentru tineret precum ºi sprijinirea iniþiativelor tinerilor din
judeþul Constanþa concretizate în activitãþi de succes la nivel local: UNIFEST 2011; Sãptãmâna Naþionalã a Voluntariatului;
Eurocarnaval, Art-Altertin – Folk la Amfiteatru; Ancorat în realitate.
Desfãºurarea ªcolii de Varã a Consiliului Naþional al Elevilor.
11. Posibilitatea realizãrii de venituri proprii urmare a unui management economic bun, cu sprijinul unor sponsori ºi
societãþi comerciale.
12. Parteneriat performant cu structurile sportive private ºi publice din judeþ, cu organizaþiile neguvernamentale de ºi
pentru tineret.
13. Asigurarea unor condiþii decente cu programe cultural sportive adecvate vârstei tinerilor în taberele de la 2 Mai ºi New
Paradise Eforie Sud, în perioada sezonului estival.
14. Externalizarea serviciilor de masã, curãþenie, deratizare, dezinsecþie, salvamari, asistenþã medicalã, pazã pentru tinerii
aflaþi în taberele de la 2 Mai ºi Eforie Sud, cu rezultate foarte bune în sezonul estival.
15. Îndrumare ºi control în mediul rural ºi sprijin în organizarea programelor sportive ºi de tineret propuse de primãriile din
mediul rural.
16. Diminuarea patrimoniului DJST Constanþa prin cedarea în condiþiile legii (Hotãrâre de Guvern) a Centrelor de tineret
din Eforie ºi Costineºti la Primãriile locale.
17. Feed-back pe mãsurã între specialiºtii DJST ºi nevoile structurilor precum ºi organizaþiilor neguvernamentale de ºi
pentru tineret de nivel judeþean în prestarea de servicii sportive ºi de tineret
18. Existenþa a 2 centre olimpice în judeþ cu finanþarea lor de cãtre COSR – ANST – DJST Cþa: tenis de masã – LPS Nicolae
Rotaru ºi CO Nãvodari – canotaj.
19. Organizarea Galei Voluntariatului (05 decembrie 2011) la Pavilionul Expoziþional în condiþii excelente, la care au
participat 350 de tineri ºi vicepreºedintele A.N.S.T. Lorincz Szell, ºi acordarea unor premii ONG-urilor câºtigãtoare finanþate
de cãtre A.N.S.T. (Tabãra de iarnã - Sinaia).

Deci, ne-am respectat îndemnul, am fost învingatori, asa au spus si institutiile care au
efectuat controlul de specialitate la nivelul DJST Constanta, Curtea de Conturi, Auditul
Intern al ANST si Inspectoratul Teritorial de Munca.
Nu suntem acoperiti pe posturi dar avem o echipa puternica, cu specialisti bine pregatiti
care indiferent de greutatile întâmpinate au reusit în aceste momente grele sa pastreze
echilibrul între sport si tineret, între amatori si profesionisti, promovând valorile si codul
moral al sportului în care colegii mei au crezut: responsabilitate, atitudine, competenta,
spirit de echipa, transparenta, echitate, comunicare, spirit civic si rezistenta la efort în
conditii grele.

Tuturor, eu, Elena Frîncu,
la moment de bilanþ le transmit recunoºtinþa mea ºi mult succes în viitor.
Rãmâneþi o echipã, forþa LIDERULUI stã în echipa care îl urmeazã.
Stilul clar al LIDERULUI vã asigurã SUCCESUL!
Vreau sã vã mulþumesc tuturor, fãrã voi nu aº fi reuºit!
www.dsjconstanta.ro
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ORDINE DE ZI
În domeniul sportului
1. Raport privind activitatea Direcþiei Judeþene pentru Sport ºi Tineret Constanþa, în anul 2011, care va
cuprinde urmãtoarele:
a) Analiza realizãrii obiectivelor ºi indicatorilor din “Promovarea sportului de performanþã”- P1
- numãr total de compeþii-planificat/realizat;
- numãr de competiþii finanþate, cheltuieli din subvenþie, cheltuieli din venituri proprii/cost mediu pe
competiþie;
- susþinerea activitãþii de performanþã: cantonament, semicantonament, echipament sportiv ºi medicamente
de efort, cheltuieli cu alimentaþia de efort, numãr de sportivi;
- rezultatele în campionatele naþionale: disciplina sportivã, categoria de vîrstã, locurile I-III;
- rezultate obþinute în competiþiile oficiale: Campionat European, Campionate Mondiale, Cupã Europeanã,
Cupã Mondialã, Jocuri Olimpice;
- contribuþii la loturi: sportivi/antrenori, disciplina sportivã;
- alte rezultate obþinute cu participare internaþionalã;
- sprijin acordat COPJ ºi loturilor care se pregãtesc pe raza judeþului;
- activitãþii în colaborare cu federaþiile, altele decât etapele locale ºi judeþene;
- evidenþã sportivi, antrenori, arbitrii, instructori în activitate;
- implicarea asociaþiilor judeþene pe ramurã în derularea competiþiilor sportive.
b) Analiza realizãrii obiectivelor ºi indicatorilor din programul ”Sportul pentru toþi” – P2
- numãr total de competiþii - planificat/realizat;
- numãr de competiþii, acþiuni ºi activitãþi finanþate, cheltuieli din subvenþii, cheltuieli din venituri proprii, cost
mediu pe competiþie;
- derularea programului naþional ”Miºcare pentru sãnãtate” conform Hotãrârii 283/13.03.2003;
- colaborarea cu Federaþia Naþionalã ”Sportul pentru toþi”.
Derularea calendarului sportiv din punctul b):
- numãr de competiþii, acþiuni, activitãþi pe ramurã de sport, categorii de vârstã, finanþate ºi nefinanþate,
cheltuieli efectuate pentru P1(cap.IA+B:Cap.III) ºi P2(Cap.IIA+B+C);
- programe ºi acþiuni derulate în afara calendarului, cheltuieli efectuate;
- protocoale ºi convenþii de parteneriat;
c) Analiza realizãrii obiectivelor ºi indicatorilor din programul ”Întreþinerea, funcþionarea ºi dezvoltarea bazei
materiale sportive” din judeþ.
- stadioane, unitãþi de cazare ºi alimentaþie a sportivilor (dacã este cazul), sãli, terenuri sau alte spaþii
omologate pentru competiþii oficiale;
- subvenþia aprobatã, cheltuieli cu reparaþii, cu dotãri, investiþii noi;
- venituri realizate;
- total baze sportive în evidenþã;
d) Stadiul realizãrii protocoalelor sau convenþii de parteneriat încheiate cu primãriile, inspectoratele ºcolare
judeþene ºi alte instituþii.
e) Organizarea ºi derularea calendarului sportiv local ºi judeþean.
f) Situaþia sportului ºcolar din judeþ ºi propuneri de optimizare a acestuia.
g) Situaþia constituirii asociaþiilor judeþene pe ramurã de sport, precum ºi a asociaþiilor sportive fãrã
personalitate juridicã.
h) Situaþia ºi modul de funcþionare a sistemului de medicinã sportivã ºi asistenþã medicalã în judeþ (asistenþa
medicalã la antrenamente ºi competiþii, acordarea avizului medical, etc.).
i) Aprecierea ºi evaluarea activitãþii personalului cu atribuþii în domeniu:
- repartizarea pe discipline sportive a personalului de specialitate din direcþie;
- aportul la realizarea calendarului a fiecãrui cadru de specialitate;
- alte activitãþi suplimentare în cadrul direcþiei pe care le efectueazã personalul de specialitate.
j) Mãsuri ºi modalitãþi de îndrumare ºi control în teritoriu;
- planificarea anualã a controlului, graficul de control la structurile sportive;
- mãsuri întreprinse pentru remedierea deficienþelor depistate.
k) Relaþia ºi sprijinul acordat de Direcþia judeþeanã, clubului din subordinea Autoritãþii Naþionale pentru Sport
ºi Tineret, asociaþiilor judeþene pe ramurã de sport ºi celorlalte structuri sportive în condiþiile legii.
www.dsjconstanta.ro
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l) Rolul ºi implicarea Direcþiei judeþene în susþinerea ºi organizarea activitãþii sportive în comunele ºi oraºele
mari.
m) Modalitãþi de colaborare cu organele administraþiei publice locale, inspectoratul ºcolar judeþean, alte
instituþii implicate în sport.
2.Prezentarea execuþiei bugetare pe anul 2011 ºi a bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2012.
3.Dezbateri.
4.Diverse.
5.Prezentarea proiectului programului de activitate ºi calendarului sportiv judeþean pe anul 2012.

În domeniul tineretului
Raportul privind activitatea Direcþiei Judeþene pentru Sport ºi Tineret, în anul 2011, în domeniul
tineretului va cuprinde:
1.Analiza realizãrii obiectivelor ºi indicatorilor din Programul de centre de tineret -P1.
a) acþiuni din calendarul de acþiuni/proiecte de tineret proprii ºi/sau în parteneriat al centrului/centrelor de
tineret
- numãrul acþiunilor;
- tip acþiune, tipul proiectului;
- numãrul de participanþi;
- bugetul alocat ºi atras din alte surse
b) acþiuni de susþinere,
2. Analiza realizãrii obiectivelor ºi indicatorilor din Programul de susþinere a acþiunilor de tineret-P2
a) acþiuni din calendarul de acþiuni/proiecte de tineret proprii ºi/sau în parteneriat ale DJST-DSTMB
- numãrul acþiunilor
- prioritãþile îndeplinite ale programului de guvernare pentru acþiuni proprii sau în parteneriat ale DJSTDSTMB
- rezultatele proiectelor
- partenerii din cadrul proiectelor
- numãrul de participanþi
- numãrul de beneficiari
b) proiecte selectate la concursurile locale
- numãrul proiectelor finanþate
- rezultatele proiectelor
- partenerii din cadrul proiectelor
- numãrul de participanþi
- numãrul de beneficiari
c) proiecte selectate la Concursul naþional de proiecte
- componenta naþionalã
- componenta internaþionalã
- numãrul proiectelor finanþate
- rezultatele proiectelor
- partenerii din cadrul proiectelor
- numãrul de participanþi
- numãrul de beneficiari
3. Analiza activitãþii de turism pentru copii ºi tineri
a) numãrul de copii ºi tineri primiþi în Centrele de Agrement
b) numãrul de copii ºi tineri trimiºi în Centrele de Agrement ale altor Direcþii Judeþene pentru Sport ºi Tineret
c) numãrul de copii ºi tineri trimiºi în tabere private acreditate
4. Modalitãþi de colaborare cu organizaþiile de ºi pentru tineret, consiliile elevilor, fundaþia judeþenã pentru
tineret, organele administraþiei publice locale ºi alte instituþii cu atribuþii în domeniul tineretului.
5. Aprecierea ºi evaluarea activitãþii personalului cu atribuþii în domeniul de tineret.
6. Prezenterea execuþiei bugetare pe anul 2011 ºi a bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2012.
7. Propuneri de optimizare a domeniului tineretului.
8. Prezentarea de propuneri de acþiuni pentru tineret la nivelul local, naþional pentru anul 2012.
9. Dezbateri
10. Diverse
www.dsjconstanta.ro
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În domeniul sportului
1. Raport privind activitatea Direcþiei Judeþene pentru Sport ºi Tineret Constanþa în anul 2010.
a) Analiza realizãrii obiectivelor ºi indicatorilor din Programul “Promovarea sportului de
performanþã” - P1
- numãr de competiþii finanþate
- numãr total de compeþii:

cheltuieli
cheltuieli
din venituri proprii din subvenþie
– 221 739 lei
– 0 lei

Realizat – 807

Procent 124%
Planificat – 650
numãr de competiþii finanþate - 265
cost mediu pe competiþie – 837 lei
- susþinerea activitãþii de performanþã: cantonament, semicantonament, echipament sportiv
ºi medicamente de efort, cheltuieli cu alimentaþia de efort, numãr de sportivi;

FACILITÃÞI ACORDATE ÎN BAZELE SPORTIVE ALE DIRECÞIEI JUDEÞENE
PENTRU SPORT ªI TINERET CONSTANÞA
Estimat lei
550 000
100 000
40 000
22 000
73 000
785 000

Chirii sãli
Chirie pista stadion
Cazare
Transport
Hrana
Total general facilitãþi

Realizat lei
583 789
102 000
45 513
25 284
77 726
834 312

- rezultatele în campionatele naþionale:
Categoria
Copii
Juniori
Seniori
Total =

Loc I
58
177
110
345

Loc II
57
183
47
287

Loc III
83
90
149
322

- rezultate obþinute în competiþiile oficiale: Campionate Mondiale, Campionate Europene,
Cupe Mondiale, Cupe Europene
Categoria
Campionate Mondiale seniori
Campionate Europene seniori
Campionate Mondiale Universitare
Campionate Mondiale de tineret
Campionate Mondiale:
juniori, cadeþi copii
Campionate Europene Veterani
Campionate Europene:
tineret, juniori, cadeti, copii
Total
www.dsjconstanta.ro

loc I
1
9
1

loc II
3
7
2
-

loc III
4
4
3
1

loc IV-VI
3
3
3
-

5
2

12
-

7
-

3
-

16
34

6
30

15
34

9
21
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- contribuþii la loturi:
Loturi olimpice
Loturi naþionale de seniori
Loturi naþionale de juniori ºi tineret
Loturi naþionale de cadeþi, copii
Antrenori loturi naþionale
Total

19
75
102
20
19
235

- alte rezultate obþinute cu participare internaþionalã
Prezenþa în Cupele Europene a echipelor Handbal Club Municipal Constanþa – calificare
grupe Champions League, CS Volei 2004 Constanþa – calificare grupe Champions League si CEV
Cup, Volei Club Municipal – CEV Cup ºi Challenge Cup.
Alte structuri sportive constãnþene cu rezultate internaþionale deosebite în anul 2011:
Clubul Sportiv Mamaia „IDU”; Clubul Sportiv „SAWAKI” Medgidia; Clubul Sportiv ªcolar
Medgidia; Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport Constanþa – echipa de fotbal / vicecampioanã
mondialã universitarã.
- sprijin acordat COPJ ºi loturilor care se pregãtesc pe raza judeþului;
În Constanþa funcþioneazã 2 centre olimpice cu finanþarea lor de cãtre COSR, ANST, DJST
Constanþa: Tenis de masã – LPS Nicolae Rotaru, Canotaj – DJST Constanþa.
DJST Constanþa a acordat sprijin financiar - logistic în echipament ºi materiale sportive din
venituri proprii de 42.760 lei.
- activitãþii în colaborare cu federaþiile, altele decât etapele locale ºi judeþene;

LOTURI NATIONALE SI OLIMPICE IN TERITORIU - 2011
BASCHET
KEMPO
MOTOCICLISM
RUGBY
SCHI BIATLON
VOLEI
ATLETISM
CANOTAJ
HANDBAL

10 ACTIUNI
1 ACTIUNI
1 ACTIUNI
2 ACTIUNI
4 ACTIUNI
5 ACTIUNI
33 ACTIUNI
12 ACTIUNI
4 ACTIUNI

NATATIE
GIMNASTICA
KAIAC-CANOE
SCRIMA
TENIS MASA

6 ACTIUNI
4 ACTIUNI
4 ACTIUNI
6 ACTIUNI
2 ACTIUNI

ACTIUNI DERULATE

= 94

TOTAL VALOARE ACTIUNI

= 768.224 LEI

- evidenþã sportivi, antrenori, arbitri, instructori în activitate
1) numãr sportivi legitimaþi în 2011:
- seniori masculin - 1401 ºi feminin - 492
= 1893
- tineret, juniori/cadeti: masculin - 1721 ºi feminin - 850
= 2571
- copii: masculin - 1210 ºi feminin - 625
= 1835
2) numar antrenori activi in 2011
= 234
3) numar antrenori emeriti
= 32
4) numar arbitri activi
= 289
5) instructori sportivi
= 265
- implicarea asociaþiilor judeþene pe ramurã în derularea competiþiilor sportive
Asociaþiile Judeþene au fost un partener loial ºi stabil în derularea calendarului judeþean în
anul 2011.
www.dsjconstanta.ro
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b) Analiza realizãrii obiectivelor ºi indicatorilor din Programul ”Sportul pentru toþi” - P2:
- numãr total de competiþii:
Realizat – 269

Procent 134%

acþiuni ºi activitãþi finanþate
Cheltuieli
din subvenþii –
15 000 lei

Venituri
proprii –
228 319 lei

Planificat – 201
Acþiuni – 269
Cost mediu pe competiþie 905 lei
- derularea programului naþional ”Miºcare pentru sãnãtate” conform Hotãrârii
283/13.03.2003; (conform anexei)
- colaborarea cu Federaþia Naþionalã ”Sportul pentru toþi”, prin Asociaþia Judeþeanã
“Sportul pentru Toþi”: 25 acþiuni – 36 000 lei
Derularea calendarului sportiv din punctul b):
- numãr de competiþii, acþiuni, activitãþi pe ramurã de sport, categorii de vârstã, finanþate ºi
nefinanþate, cheltuieli efectuate pentru P1(cap.IA+B:Cap.III) - 422 ºi P2(Cap.IIA+B+C) - 172; (vezi
anexã)
- programe ºi acþiuni derulate în afara calendarului, cheltuieli efectuate – nu este cazul;

www.dsjconstanta.ro
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c) Analiza realizãrii obiectivelor ºi indicatorilor din programul ”Întreþinerea, funcþionarea ºi
dezvoltarea bazei materiale sportive” din judeþ.
- stadioane, unitãþi de cazare ºi alimentaþie a sportivilor (dacã este cazul), sãli, terenuri sau alte spaþii
omologate pentru competiþii oficiale;

COMPLEX SPORTIV
TOMIS CONSTANTA
1. Reparatie capitalarealizare izolatie termica
fatada cladire Complex
sportiv Tomis Constanta
prin realizarea unui
termosistem din polistiren.
Valoare: 77.800 lei
2. Reparatie capitala-lucrari
la instalatia electrica
interioara inclusiv tablouri
electrice camin cazare
Complex sportiv Tomis
Constanta.
Valoare: 44.200 lei
3. Reparatie capitala-lucrari
de reabilitare sala
gimnastica Complex sportiv
Tomis Constanta.
Valoare: 78.000 lei
4. Dotari functionale pentru
activitatea sportiva:
- Element intermediar
cazan fonta, inclusiv
accesorii si montaj centrala
termica Complex sportiv
Tomis Constanta
- Bara paralele inegale-2
buc./set
- Trambulina dubla-1 buc.
- Saltele aterizare
gimnastica-4 buc.
- Ceas baschet pentru atac
24 secunde-1 buc.
- Aspirator profesional-2
buc.
Valoarea: 97.800 lei

www.dsjconstanta.ro
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CENTRUL OLIMPIC
NAVODARI
Dotari functionale pentru
activitatea sportiva:
- Barca universala-1 buc.
- Motor salupa-1 buc.
- Aparate aer conditionat-40
buc.
- Aspirator profesional-1 buc.
Valoarea: 181.200 lei

SALA SPORTURILOR
CONSTANTA
Dotari functionale pentru
activitatea sportiva:
- Porti handbal (inclusiv
accesorii)-2 buc.
- Schela otel-1 buc.
Valoarea: 14.000 lei

HOTEL SPORT
Dotari functionale pentru
activitatea sportiva:
- Aspirator profesional-2 buc.
Valoarea: 6.400 lei

www.dsjconstanta.ro
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- subvenþia aprobatã, cheltuieli cu reparaþii, cu dotãri, investiþii noi;
Distributia pe surse de finantare a activitatii
- Subventie Primaria C-ta:
35.000 lei
- Programe de tineret:
97.632 lei
- Subventie Consiliul Judetean C-ta: 210.000 lei
- Venituri proprii ANST:
371.109 lei
- Subventie ANST:
3.377.082 lei
- Venituri proprii DJST C-ta:
4.253.258 lei

- venituri realizate;
Reclama:
Prestari servicii cu ora:
Regie:
Vanzare marfa:
Activitati diverse:
Cazare:
Tabere tineret:
TOTAL:

146.679 lei
201.111 lei
254.529 lei
690.183 lei
771.413 lei
794.663 lei
1.394.680 lei
4.253.258 lei

- total baze sportive în evidenþã - 264;
Sãli de sport polivalente -12
Sãli de ºcoli - 157
Sãli de sport (Bowling, Box, Handbal, Gimansticã, Tenis de câmp, Tenis de masã) - 22
Stadion - 10
Terenuri de fotbal - 41
Teren de tenis - 5
Teren de rugby - 6
Bazin de înot - 5
Baza nauticã pentru canotaj ºi kaiac-canoe, yachting - 6

www.dsjconstanta.ro
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d) Stadiul realizãrii protocoalelor sau convenþii de parteneriat încheiate cu primãriile,
inspectoratele þcolare judeþene þi alte instituþii.
1 Administratie publica - 7
2 Asociatii si fundatii - 5
3 Cluburi sportive private - 28
4 Asociatii judetene pe ramura de sport - 17
5 Cluburi sportive publice - 5
6 Asociatii sportive scolare - 27
7 Contracte voluntariat - 15
e) Organizarea þi derularea calendarului sportiv local þi judeþean – conform anexã.
f) Situaþia sportului þcolar din judeþ þi propuneri de optimizare a acestuia
Sportul scolar finantat de catre Directia pentru Sport a Judetului Constanta
Olimpiada Nationala a Sportului Scolar - CAMPIONI JUDETENI 2011
Total participare / discipline sportive:
~ 10 /faza judeteana
~ 10 / faza zonala
FAZA ZONA la CONSTANTA
Total participanti:
Participanti:
149
108 elevi + 41 profesori/arbitrii/asistenti medicali
Finantare DJST:
3690 lei
FAZA MUNICIPIU SI JUDET
Total participanti:
Participanti:
3441
2980 elevi + 461 profesori/arbitrii/asistenti medicali
Finantare DJST:
24063 lei
Total finantare DJST:
27753 LEI

3

Propuneri de optimizare a sportului ºcolar:
- Motivarea profesorilor pentru participarea la competiþii în programul extracurricular.
- Eficientizarea Asociaþiilor Sportive ªcolare, care nu funcþioneayã conform legii
- Organizarea unor competiþii în vacanþele ºcolare.
- Trecerea sportului ºcolar sub o singurã comandã instituþionalã.
- Efectuarea unui sondaj de opinie pentru depistarea opþiunilor
lor privind practicarea unui sport.
Menþionãm cã între Inspectoratul ªcolar Judeþean Constanþa
ºi Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Constanþa
existã un PARTENERIAT PERFORMANT.
www.dsjconstanta.ro
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g) Situaþia constituirii asociaþiilor judeþene pe ramurã de sport, precum ºi a asociaþiilor sportive
fãrã personalitate juridicã.
ASOCIAÞII JUDEÞENE PE RAMURÃ DE SPORT
Asociaþia Judeþeanã de Atletism Constanþa

Asociaþia Judeþeanã de Scrimã Constanþa

Asociaþia Judeþeanã de Canotaj Constanþa

Asociaþia Judeþeanã de Baschet Constanþa

Asociaþia Judeþeanã de Gimnasticã Constanþa

Asociaþia Judeþeanã de Tenis Constanþa

Asociaþia Judeþeanã Sportul pentru Toþi Constanþa

Asociaþia Judeþeanã de Rugby Constanþa

Asociaþia Judeþeanã de Þah Constanþa

Asociaþia Judeþeanã de Taekwon-do

Asociaþia Judeþeanã de Volei Constanþa

I.T.F. Constanþa

Asociaþia Judeþeanã de Bowling Constanþa

Asociaþia Judeþeanã de Oinã Constanþa

Asociaþia Judeþeanã de Fotbal Constanþa

Asociaþia Judeþeanã de Tir cu Arcul

Asociaþia Judeþeanã de Yachting Constanþa

Asociaþia Judeþeanã de Tir Sportiv

Asociaþia Judeþeanã de Handbal Constanþa

Asociaþia Judeþeanã de Judo

Asociaþia Judeþeanã de Lupte Constanþa

Asociaþia Judeþeanã Constanþa pentru

Asociaþia Judeþeanã de Box Constanþa

Persoane cu Handicap

Asociaþiile Sportive fãrã personalitate juridicã constituite pe raza judeþului Constanþa în anul 2011 au
fost în numãr de 6 astfel: Asociaþia Sportivã ªcolarã „Mens Sana” Cernavodã, Asociaþia Sportivã „Cycling
Team” Constanþa, Asociaþia Sportivã „Real” Nãvodari, Asociaþia Sportivã „Black Sea Reloaded” Nãvodari,
Asociaþia Sportivã „Temerarii” Chirnogeni, Asociaþia Sportivã „Voinþa Sãcele 2004”.

h) Situaþia ºi modul de funcþionare a sistemului de medicinã sportivã ºi asistenþã medicalã în
judeþ (asistenþa medicalã la antrenamente ºi competiþii, acordarea avizului medical, etc.).
Sprijin logistic acordat structurilor
sportive din judeþul Constanþa pentru
acordarea vizelor medicale de cãtre cei
4 medici specialiºti ai cabinetului de
medicinã sportivã din cadrul Policlinicii
II Constanþa ºi a cabinetului de
medicinã sportivã cu 1 medic specialist din Medgidia.
Sprijin financiar pentru medici.
Sprijinirea personalului medical în participarea lui
la perfecþionare.
Asistenþa medicalã de specialitate
la competiþii sportive prin prezenþa
unui numãr de peste 30 de medici ºi
asistenþi medicali din cadrul Direcþiei
pentru Sãnãtate Publicã Constanþa ºi a
Policlinicii Iowemed Constanþa.
Parteneriat cu cabinetul de medicinã privat
PHOENIX în derularea proiectului judeþean „Prezent
la sport absent la doctor“.
www.dsjconstanta.ro

Colaborarea cu Serviciul
Judeþean de Ambulanþã
Constanþa ºi Policlinica
Iowemed Constanþa pentru
asigurarea ambulanþelor cu
resuscitare ºi medic, necesare
la competiþiile sportive organizate în judeþul
Constanþa.
Realizarea unui parteneriat
cu Agenþia Naþionalã Antidoping
privind practicarea la Constanþa
a unui „Sport Curat”.
Colaborarea cu Centrul de
Recuperare Medicalã Axis
Constanþa, în vederea
recuperãrii medicale a
sportivilor de înaltã performanþã.
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I) Aprecierea ºi evaluarea activitãþii personalului cu atribuþii în domeniu:
Aspecte pozitive
- Am fost mai putini, responsabilitati mai mari
dar am performat datorita culturii
organizationale in care aprecierea si
recunoasterea eforturilor noastre ne-au motivat.
(Puterea si valoarea unei echipe nu consta in
numarul membrilor ci in determinarea celor
ramasi de a merge mai departe.)
- In situatia actuala, cand sunt necesare solutii
extreme, adevaratii profesionisti trebuie sa
cunoasca modul cel mai eficient de a le pune in
aplicare, de aceea membrii echipei trebuie sa
aiba INFORMATIA.

Cursuri de perfectionare:
a) Managementul implementarii sistemului
de control si audit intern
b) Expert Achizitii Publice
c) Inspector Resurse Umane
Cunoasterea inseamna putere,
Francis Bacon

Aspecte negative
- Reducerea numarului de personal datorita
pensionarilor, migrarii fortei de munca in UE si
blocarea angajarilor a condus la marirea
volumului de munca a celor ramasi in echipa.
(Chiar daca am ramas putini, privim spre ziua
care conteaza... ceea ce facem azi ne poate
imbunatati toate zilele de maine)

www.dsjconstanta.ro
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Echipa DJST Constanþa
“Suntem ceea ce facem in mod repetat.
Excelenta prin urmare nu este un act ci o obisnuinta.”
(Aristotel)

Efortul
Conjugat
Holistic
Incitã la
Performanþe
Apreciabile
Cand ne ambitionam sa avem succes,
nu trebuie sa ne dorim sa facem totul
singuri.
Secretul echipei DJST Constanþa
Respectul pentru joc
Respectul pentru joc se manifesta atunci cand ai in
vedere nu doar interesul propriu,
ci interesul mai general, mai larg,
ceea ce prin munca ta afecteaza pe ceilalti.
In lumea sportului aceasta atitudine este marca marilor
atleti, in viata sociala este marca liderilor autentici.

Ne folosim convingerile
ca sa determinam rezultatele.

www.dsjconstanta.ro
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j) Mãsuri ºi modalitãþi de îndrumare ºi control în teritoriu:

k) Relaþia ºi sprijinul acordat de Direcþia judeþeanã, clubului din subordinea Autoritãþii Naþionale
pentru Sport ºi Tineret, asociaþiilor judeþene pe ramurã de sport ºi celorlalte structuri sportive în
condiþiile legii.

Parteneriat prin:

Sprijinul financiar
cãtre CS Farul Constanþa
în anul 2011 a fost de 208.011 lei
(cazare, masã, chirie salã,
transport, premieri)

CS Farul

www.dsjconstanta.ro

Pasiune
Unicitate
Tenacitate
Expertizã
Responsabilitate
Educaþie

208.011
Lei
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SUME ACORDATE STRUCTURILOR SPORTIVE DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011

www.dsjconstanta.ro
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l) Rolul þi implicarea Direcþiei judeþene în susþinerea þi organizarea activitãþii sportive în comunele þi
oraþele mari.

Baraganu
Albesti
Pestera
Mereni
Agigea
Cobadin
Deleni
Medgidia
Mangalia
Sacele
Castelu
Vulturu
Ovidiu

echipament
sportiv,
cupe, diplome,
premii, transport,
tabara
recreativ sportiva
TOTAL GENERAL

Ghindaresti
Cernavoda
Techirghiol
Lumina
Poarta Alba
Harsova
Mircea Voda
Murfatlar
Cumpana
Nisipari
Dorobantu
Navodari

43 684 lei

m) Modalitãþi de colaborare cu organele administraþiei publice locale, inspectoratul ºcolar judeþean,
alte instituþii implicate în sport.
Derularea proiectului Judeþean “Prezent la sport, absent la doctor” finanþat de Consiliul Judeþean Constanþa
Cupa Primãverii în parteneriat cu Primãria Municipiului Constanþa
Cupa “1 Iunie” – Ediþia a XXI-a finanþat de Primãria Municipiului Constanþa
Turul Romaniei la ciclism în parteneriat cu Primãria Municipiului Constanþa ºi Consiliul Judeþean Constanþa
Turul Dobrogei la ciclism în parteneriat cu Primãria Municipiului Constanþa ºi Consiliul Judeþean Constanþa
Triathlon Mamaia Challenge în parteneriat cu Primãria Municipiului Constanþa
Crosul Loteriei Române în parteneriat cu Primãria Municipiului Constanþa
Sprijin financiar de la Consiliul Judeþean Constanþa
Sprijin financiar de la Primãria Municipiului Constanþa
Total:

11 330 000 lei
5 300 000 lei
16 630 000 lei

2.Prezentarea execuþiei bugetare pe anul 2011 ºi a bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2012.
Executia bugetara pe anul 2011
Total venituri realizate:
- Venituri proprii DJST C-ta:
- Venituri proprii ANST:
- Subventie ANST:
- Programe de tineret:
- Subventie bugete locale:

8.344.081 lei, din care:
4.253.258 lei
371.109 lei
3.377.082 lei
97.632 lei
245.000 lei

Total cheltuieli efectuate:
- Cheltuieli de personal:
- Cheltuieli materiale:
- Cheltuieli activitate:
- Programe de tineret:
- Reparatii capitale:
- Cheltuieli de capital:

8.580.569 lei, din care:
1.849.286 lei
3.798.337 lei
762.819 lei
97.632 lei
940.202 lei
1.132.293 lei

www.dsjconstanta.ro
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Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012
Venituri din prestari de servicii:
Contributii pentru tabere si turism scolar:
Subventie ANST:
TOTAL: 7 403 916 lei

2 654 800 lei
1 198 000 lei
3 551 116 lei

Cheltuieli de personal:
Cheltuieli cu bunuri si servicii:
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural:
TOTAL: 7 403 916 lei

2 301 116 lei
4 402 800 lei
700.000 lei

3.Dezbateri.

4.Diverse.

5.Prezentarea proiectului programului de activitate ºi calendarului sportiv judeþean pe anul 2012.

www.dsjconstanta.ro
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CALENDARUL
SPORTIV
2012
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HCM Constanþa
Handbal masculin
- Campioana nationala en-titre, detinatoarea Cupei României
- De-a lungul timpului, a reprezentat þara noastrã în cele mai importante competiþii continentale
inter-cluburi
- În actuala ediþie a Ligii Campionilor, este repartizatã în Grupa C, alãturi de echipele HSV
Hamburg, HC Metalurg Skopje, RK Cimos Koper, Orlen Wisla Plock ºi HC Sankt Petersburg
- Ocupanta primului loc, alaturi de CSV 2004 Tomis, în clasamentul celor mai bune echipe
constantene din 2011, top alcatuit de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta
- Jucãtori convocaþi la echipele naþionale ale României
- Mihai Popescu - desemnat cel mai bun jucãtor de handbal al Constanþei în anul 2011

www.dsjconstanta.ro
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CSV 2004 Tomis Constanþa
Volei feminin
- Campioana nationala en-titre, detinatoare a Cupei României
- A reprezentat România în competiþiile europene inter-cluburi, iar în anul 2011, a debutat în
Liga Campionilor, fiind repartizatã în Grupa D, alãturi de formaþii redutabile: Volley Bergamo
(campioana Italiei ºi câºtigãtoarea Ligii Campionilor în urmã cu douã sezoane), VakifBank
TTelekom Istanbul (vicecampioana Turciei ºi deþinãtoarea en-titre a trofeului Ligii Campionilor)
ºi Azerrail Baku (vicecampioana Azerbaidjanului, câºtigãtoarea Challenge Cup în sezonul
trecut)
- Ocupanta primului loc, alaturi de HCM, în clasamentul celor mai bune echipe constantene din
2011, top alcatuit de Directia Judeteana pe Sport si Tineret Constanta
- Elena Butnaru - desemnatã cea mai bunã jucãtoare de volei a Constanþei în anul 2011
- Jucãtoare promovate la loturile naþionale

www.dsjconstanta.ro
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CVM Tomis Constanþa
Volei masculin
- Multiplã campioanã naþionalã ºi câºtigãtoare a Cupei României
- Reprezentantã a României, de-a lungul timpului, în competiþii europene inter-cluburi: Top
Teams Cup, CEV Cup, GM Capital Challenge Cup
- În sezonul 2010 / 2011, a disputat finala Cupei României ºi s-a clasat pe locul IV în Divizia A1
- În decembrie 2011, a eliminat din Challenge Cup, dupã o dublã manºã victorioasã, pe MOK
Brcko Jedinstvo (Bosnia)
- Radu Began - desemnat cel mai bun jucãtor de volei al Constanþei în anul 2011
- Jucãtori promovaþi la echipele naþionale ale României

www.dsjconstanta.ro
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Horia TECAU
Tenis
Horia Tecãu - Premiul de Excelenþã pentru promovarea sportului constãnþean în lume
- Câºtigãtor al mai multor turnee ATP, proba de
dublu
- Campion la Australian Open 2012, proba de dublu
mixt, alãturi de americanca Bethanie Mattek-Sands
- De-a lungul carierei, a câºtigat peste un milion de
dolari numai din tenis
- Locul 8 în clasamentul celor mai buni jucãtori de
dublu din lume
- Cetãþean de onoare al judeþului Constanþa
Dupã triumful în proba de dublu-mixt de la Australian Open 2012, Horia a fost primit cu
braþele deschise de întreg oraºul la întoarcerea la Constanþa ºi, ca orice mare campion care a
fãcut cinste oraºului ºi imaginii sportului dobrogean în lume, tenismanul a fost recompensat, la
Complexul Sportiv Idu din Mamaia, atât de autoritãþile locale, cât ºi de Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret ºi de reprezentanþii clubului gazdã al evenimentului.
Vizibil emoþionat de cãldura sufleteascã ºi
de entuziasmul semenilor sãi, Horia a þinut sã
le mulþumeascã din suflet tuturor celor care lau susþinut de-a lungul carierei, în momentul
în care Elena Frîncu, directorul Direcþiei
Judeþene pentru Sport ºi Tineret Constanþa, ia acordat Premiul de Excelenþã pentru
promovarea sportului constãnþean în lume.
„Mã uit în jur ºi vãd feþele multor oameni care
m-au ajutat ºi m-au sprijinit de-a lungul
carierei ºi vreau sã le spun cã le sunt
recunoscãtor ºi le mulþumesc public pentru
asta. Este frumos ºi sunt bucuros sã fiu
acasã, sunt extrem de emoþionat sã mã aflu
aici. Este un sentiment incredibil! Vã
mulþumesc foarte mult tuturor pentru aceste
premii ºi vã promit cã voi face totul pentru a
aduce la Constanþa ºi alte trofee”, a declarat
Horia Tecãu.
La eveniment, au luat parte patronul Tenis
Club IDU, Corneliu Idu, managerul Tenis Club
IDU, Alina Idu, prefectul Claudiu Iorga Palaz,
directorul LPS „Nicolae Rotaru” CSS, Andrei
Szemerjai, antrenori, conducãtori de cluburi,
tineri sportivi ºi multe alte personalitãþi.

www.dsjconstanta.ro
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Academia „Gheorghe Hagi“
Fotbal
- Cea mai bunã structurã fotbalisticã de copii ºi juniori din
Constanþa
- Investiþie de peste 10 milioane de euro în viitorul fotbalului
constãnþean
- Echipa de Liga a II-a Viitorul Constanþa are ºanse foarte mari
de a promova pe prima scenã a fotbalului românesc
- Jucãtori promovaþi la echipele naþionale de juniori ale
României
- Vasilicã Cristocea, de la FC Viitorul, a fost desemnat cel mai
bun fotbalist senior al Constanþei pe anul 2011, iar Bogdan
Þîru, de la Academia „Gheorghe Hagi” a fost desemnat cel mai
bun fotbalist junior al Constanþei pe anul 2011

www.dsjconstanta.ro
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RCJ Farul Constanþa
Rugby
- Ocupanta locului
patru în Divizia
Naþionalã
- Sfert-finalistã în
Cupa României
- Ocupanta locului IV
în Campionatul
Naþional de rugby în 7
- Jucãtori convocaþi la
echipa naþionalã ºi la
Selecþionata
Bucureºti, participantã
în Challenge Cup
- Daniel Carpo desemnat cel mai bun
rugbist al Constanþei
pe anul 2011

CS Tomis Constanþa / CS Universitar Neptun Constanþa
(a preluat echipa CS Tomis ºi palmaresul din august 2011)

Handbal feminin
- Ocupanta locului
zece în Liga Naþionalã
- Un club în plina
reorganizare, o echipa
în plin proces de
reconstructie
- Alexandra Iovãnescu
- desemnatã cea mai
bunã handbalistã a
Constanþei pe anul
2011

www.dsjconstanta.ro

33

Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Constanþa

În domeniul tineretului
1. Analiza realizãrii obiectivelor ºi indicatorilor din Programul de centre de tineret - P1.
Începând cu anul 2012 se pun bazele Centrului Judeþean de Tineret „Jean Constantin“. Coordonarea,
implementarea ºi finanþarea proiectului se vor face din fondurile Consiliului Judeþean Constanþa.

2. Analiza realizãrii obiectivelor ºi indicatorilor din Programul de susþinere a acþiunilor de tineret- P2:
a) acþiuni din calendarul de acþiuni/proiecte de tineret proprii ºi/sau în parteneriat ale DSJT-DTMB
- Numãrul acþiunilor desfãºurate în baza calendarului de proiecte proprii aprobat de cãtre A.N.S.T. 10
- Prioritãþi îndeplinite ale programului de guvernare pentru acþiuni proprii sau în parteneriat ale
DJST Constanþa:
? Sprijinirea angajãrii tinerilor în conformitate cu specilizãrile obþinute pentru a stopa exodul forþei de
muncã tinere ºi specializate din þarã pentru ocuparea într-un grad cât mai ridicat a forþei de muncã tinere prin
direcþia de acþiune – participarea economicã, stimularea creativitãþii tinerilor în domeniul economic ºi social;
? Sprijinirea cu prioritate a programelor, iniþiativelor menite sã faciliteze asumarea unui rol în viaþa
publicã a tineretului nostru;
? Realizarea unui sistem de securitate socialã activã pentru tineri – prin direcþia de acþiune – lãrgirea
posibilitãþilor de integrare socialã pentru copii ºi tineri cu dizabilitãþi sau proveniþi din Centre de Plasament
? Sprijinirea cu prioritate a programelor, iniþiativelor menite sã faciliteze asumarea unui rol în viaþa
publicã a tineretului nostru prin reglementarea rolului, responsabilitãþilor ºi interacþiunea cu ºcoala a
consiliilor de elevi; participarea civicã - sprijinirea de acþiuni specifice de voluntariat.
- Rezultatele proiectelor
„Gândesc Economic, Deci Câºtig“
Proiect desfãºurat de cãtre Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Constanþa în parteneriat cu Liceul
Teoretic Ovidius, Inspectoratul ªcolar al Judeþului Constanþa, Centrul pentru Resurse de Educaþie
Economicã, Centrul de Informare Comunitarã Europe Direct.
Proiectul „Gândesc economic, Deci Câºtig” a constat în desfãºurarea a douã concursuri purtând denumirea
– „Gândesc economic, deci Câºtig”, „ªi eu voi fi
întreprinzãtor”.
Aceste concursuri au avut un caracter interjudeþean
participând tineri din Judeþul Constanþa precum ºi din
Judeþele unde ONGT-ul CREE are deschis filiale ºi au
constat în a verifica competitivitatea tinerilor în ceea ce
priveºte viabilitatea unor planuri de afaceri, precum ºi
cunoºtinþe generale în ceea ce priveºte economia
generalã ºi economia concurenþialã.
Partenerii în cadrul proiectului au oferit diferite premii ce
au constat în – tricouri, huse pentru laptop, biroticã,
rucsace, brelocuri.
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În practica antreprenorialã s-a observat cã foarte puþini tineri au o predispoziþie pozitivã în ceea ce
priveºte cultura antreprenorialã, existând totuºi un mic trend în ceea priveºte posibilitatea ca tânãrul sã îºi
deschidã o afacere ºi de a deveni propriul sãu stãpân - adicã de a lucra pentru sine.
De asemenea, mulþi tineri sunt descurajaþi datoritã lipsei de informaþii sau de accesul la informaþii de calitate.
Deseori tinerii ºi nu numai nu cunosc ce surse de finanþare au la dispoziþie pentru dezvoltare sau pentru
punerea în practicã a propriei sale idei.
1. 33 de tineri au fost instruiþi prin participarea efectivã la a treia ediþie a „ªcolii de Afaceri”. Tinerii au
beneficiat de o prezentare a problemelor antreprenoriale atât prin suportul de curs în formã fizicã ºi
electronicã pus la dispoziþie de cãtre organizatori cât ºi prin relatãrile ºi exemplificãrile trainerului.
2. 33 de tineri au fost familiarizaþi cu problemele cu care se loveºte un antreprenor ce porneºte la drum cu
propria sa afacere. Probleme legate de realizarea unui plan de afaceri fezabil, identificarea unor surse de
finanþare, bilanþul ºi balanþa plus alte documente cu caracter financiar, ce reprezintã un dosar de concurs ºi
piesele dosarului pentru a obþine o finanþare, înfiinaþarea unor societãþi comerciale si aici au fost prezentate
cele mai des întâlnite – societãþile pe acþiuni ºi societãþile cu rãspundere limitatã.
3. 33 suport de curs, format print;
4. 33 bucãþi suport curs - format CD;
5. materiale cu caracter informativ,
6. 2 zile de curs;
7. mai mult de 4 ore ºi 30 de minute alocate pentru prezentarea informaþiei,
8. din punct de vedere financiar a nu se depãºi bugetul alocat acestui proiect.
„9 Mai - Ziua Europei - Carnavalul Comunitãþii”
Proiect desfãºurat de cãtre Centrul de Informare Comunitarã Europe Direct în parteneriat cu Direcþia
Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Constanþa ºi Instituþia Prefectului Judeþul Constanþa, Primãria
Municipiului Constanþa, Inspectoratul ªcolar al Judeþului Constanþa, Consiliul Judeþean al Elevilor
Constanþa
Exemplificarea tradiþiilor ºi obiceiurilor celor
27 de state membre ale Uniunii Europene
prin participarea:
1. PALATUL COPIILOR CONSTANÞA
(muzicã de acompaniament- amenajarea
standurilor)
2. ªcoala cu clasele I-VIII nr.8 Constanþa 2 dansuri- streetdance (gimnaziu)
3. Palatul Copiilor Constanþa - dans
modern
4. ªcoala Spectrum - ROMÂNIA
5. Gradinita P.P „Amicii” Constanta- dans
german, dans grecesc (preºcolari)
6. AUSTRIA - Scoala cu clasele I-VIII
„Aurel Vlaicu” Constanta- prezentare ºi
dans specific (clase mici)
7. BELGIA - Scoala nr.36 Constanþa poezie, cântec (clase mici)
8. BULGARIA - Grup ªcolar Cogealac - dans popular (clase mici)
9. CROAÞIA - Scoala Nicolae Iorga Constanþa - prezentare (clase mici)
10. CIPRU - Scoala „Dr. Constantin Anghelescu”Constanþa - muzica tematica (clasa I ºi a VIIa)
11. REPUBLICA CEHÃ - ªcoala cu clasele I-VIII Targusor - prezentare, degustare prajituri traditionale,
dans (clase mixte)
12. FINLANDA - Liceul Mihai Viteazul, loc. Mihai Viteazul - dans specific (gimnaziu)
13. MALTA - Scoala nr. 18 „Jean Bart” Constanþa - prezentare versificatã (gimnaziu)
14. DANEMARCA - Scoala „Remus Opreanu” nr. 7 Constanþa - prezentarea personajelor de poveste din
basmele lui Andersen (gimnaziu)
15. GERMANIA - Scoala cu clasele I-VIII Istria jud Constanta - joc cu mingea (gimnaziu)
16. SUEDIA - AGLT- dans popular
www.dsjconstanta.ro
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17. ESTONIA - ªcoala cu clasele I – VIII „I. Minulescu”
Constan?a- prezentare (gimnaziu)
18. ITALIA - Scoala nr. 37 Constanþa- dans popular
Tarantela (gimnaziu)
19. FRANÞA - Scoala Nr. 16 Constanta - prezentare
(gimnaziu)
20. GRECIA - Liceul Ovidius Constanta - dans
(gimnaziu)
21. UNGARIA - Scoala „Mihail Koiciu” Constanþa prezentarea þãrii în versuri, dans specific (gimnaziu)
22. IRLANDA - Scoala Ferdinand Constanþa - dans
(gimnaziu)
23. LUXEMBURG - Liceul Crucea, jud. Constanþa prezentare (gimnaziu)
24. LETONIA - Liceul Teoretic Traian Constanþa - dans
(gimnaziu)
25. LITUANIA - Colegiul Agricol Poarta Albã- poezie,
dans (liceu)
26. ÞÃRILE DE JOS - Liceul Teoretic „Mihail
Kogalniceanu” jud. Constanþa - dans traditional,
prezentare stand, degustare ciocolata si ciocolata
calda (gimnaziu)
27. ROMÂNIA - Scoala „Dimitrie Cantemir” Constanta
- dramatizare, cântec (gimnaziu)
28. POLONIA - Scoala cu cls. I- VIII Tuzla - dans polka
ºi degustare cremºnit (gimnaziu)
29. PORTUGALIA - Liceul I C Bratianu, comuna
Nicolae Balcescu - poezie, cântec (gimnaziu)
30. SPANIA - Scoala cu cls. I-VIII „B.P. Hasdeu”
Constanþa - dans (gimnaziu)
31. SLOVACIA - Liceul Teoretic „ Ioan Cotovu” Hârºova- prezentare, moment artistic (gimnaziu)
32. REGATUL UNIT - Scoala cu clasele I - VIII "Ion Jalea" Constanta- Parada pãlãriilor, Nunta Regalã
(gimnaziu)
33. SLOVENIA - Scoala cu cls. I - VIII Castelu, jud. Constanþa- prezentare, dans tradiþional (clase mixte)
34. FOSTA REPUBLICÃ IUGOSLAVÃ A MACEDONIEI - Liceul Teoretic Murfatlar- poezii (liceu)
35. TURCIA - Colegiul Naþional „K Ataturk” Medgidia - dans ºi cântec (liceu)
36. ISLANDA - SAM „Dumitrescu Gavrilescu”Gârliciu - discurs în doi, tradiþii în arome (gimnaziu)
37. PALATUL COPIILOR CONSTANÞA - dans popular românesc
„Sãptãmâna Naþionalã a Voluntariatului”
Proiect implementat de cãtre CENTRAS
Constanþa în parteneriat cu Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret Constanþa în parteneriat
cu Centrul pentru Informare Comunitara
EUROPE DIRECT plus zece ONGT-uri de
tineret din Constanþa.
Prezentare:
- 06 mai 2011 – DJST Constanþa în incinta
Restaurant Sport, orele 14.00 a organizat
Conferinþa de Presã de lansare a SNV;
- 09 mai 2011 – prima activitate din cadrul SNV
a reunit mai mult de 600 de tineri participanþi la
o activitate de strada ce presupunea realizarea
unui CARNAVAL având ca tematicã obiceiuri ºi
tradiþii ale statelor membre ale Uniunii
Europene precum ºi realizarea unor standuri
de reprezentare având aceeaºi tematicã;
www.dsjconstanta.ro
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09 mai 2011 – au fost realizate diferite activitãþi în cadrul cãrora au fost premiaþi voluntari – tineri din
cadrul unor ONGT-uri constãnþene active, activitate realizatã de cãtre Societatea Naþionalã de Cruce Roºie
– filiala Constanþa;
09 mai 2011 – expoziþie foto cu privire la activitãþile de voluntariat realizate de cãtre tineri elevi din Grup
ªcolar de Electrotehnicã ºi Telecomunicaþii ºi Liceul Teoretic Decebal
09 mai 2011 – Târgul Voluntariatului realizat de cãtre Serviciul de Asistenþã Socialã Comunitarã
Primãria Medgidia – în cadrul acestei activitãþi au fost prezentate activitãþile organizaþiilor din Medgidia, au
fost recrutaþi voluntari;
– 09 mai 2011 - Corpul Voluntarilor Gãrzii Naþionale de Mediu - Filiala Constanþa, împreunã cu Colegiul
Comercial Carol I Constanþa au realizat activitatea – Cultura Mea în Þara Mea – împreunã cu minoritãþile
reprezentative din Mun. Constanþa au fost discutate în cadrul unui seminar ansamblul drepturilor ºi
obligaþiile de care dispun cetãþenii României – atât cei minoritari cât ºi majoritarii;
– În perioada 09 mai – 12 mai,
„Volunta(CTO)ri în acþiune” - reprezentanþii
APP Procivitas au pus în scenã piesa
UMBRELA GALBENÃ în localitãþile
Murfatlar ºi Cumpãna, piesã de teatru ce a
avut ca temã transmiterea mesajulului vieta,
a curajul si optimismul. In Anul European al
Voluntariatului ”Umbrela Galbena” spune
tinerilor constanteni sã: ”dea mai departe”Entuziasmul, bucuria, energia de care toþi
tinerii dispun;
– 10 mai 2011 au fost realizate mai mult
activitãþi de promovare a voluntariatului cum
ar fi dezbatere iniþiatã de cãtre DJST
Constanþa ºi CENTRAS CONSTANÞA cu tinerii de la Grup ªcolar numãrul 8 având ca temã voluntariatul un
mod de dezvoltare personalã;
– 10 mai 2011, activitatea „Þara Dulce nu e interzisã nimãnui” realizatã de cãtre Asociaþia Sweet Land în
colaborare cu ªcoala Dr. Constantin Angelescu în urma cãreia au primit informaþii cu privire la riscul
diabetului zaharat în condiþiile actuale de viaþã;
– 10 mai 2011, Corpul Voluntarilor Gãrzii Naþionale de Mediu - Filiala Constanþa ;
– împreunã cu Universitatea Ovidius Constanþa a iniþiat activitatea Dreptul nostru la un mediu curat –
masã rotundã în care au fost discutate aspecte cu privire la influenþa mediului asupra vieþii omului;
– 10 mai 2011, Voluntarii si profesorii coordonatori din Liceul Teoretic ”Decebal” si Grup Scolar de
Electrotehnica si Telecomunicatii au iniþiat activitatea – Fii la Modã, Voluntariatul îþi vine bine, au fost
realizate diferite standuri de promovare în urma cãreia diferite organizaþii de tineret ºi-au prezentat
activitãþile care le desfãºoarã;
– 10 mai 2011 – Serviciul de Asistenþã Comunitarã Medgidia a realizat activitatea Diversitatea etnicã ºi
Voluntariatul – promovarea ºi conservarea culturii grupurilor etnice din Medgidia;
– 11 mai 2011 – au fost puse în scenã douã piese de teatru la Colegiul Naþional Mihai Eminescu de cãtre
Societatea Naþionalã Crucea Roºie – Filiala Constanþa piese ce au tratat importanþa voluntariatului în
societate sub aspectul realizãrii unui spot publicitar ce implica crearea spotului sub aspectul a diferite regii
veselie, de tristeþe, muzicale ; a doua piesã a avut în
prim plan violenþa domesticã „Stop Violenþei, Stop
Indiferenþei”, acest subiect a tratat violenþa
domesticã în familie sub aspectul violenþei de limbaj,
violenþei fizice, familie dezbinatã, etc; În final, tinerii
au fost invitaþi sã participe la o discuþie liberã pornind
de la cele doua piese de teatru expuse;
–
11 mai 2011, reprezentantul DJST Constanþa
împreunã cu CENTRAS CONSTANÞA au participat
începând cu ora 13.20 la o emisiune orgnizatã de
cãtre Radio Constanþa având ca tema Voluntariatul –
Un mod de Viaþã, s-au discutat foarte multe aspecte
ce au þinut de voluntariat, diferite proiecte în care
tinerii pot dobândi diferite experienþe, rolul DJST
Constanþa în raport cu tinerii constãnþeni;
www.dsjconstanta.ro
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– 11 mai 2011 – a fost realizatã campanie de informare
CPECA Constanþa ºi voluntari Centras – în faþa CITY PARK
MALL au fost distribuite materiale informative cu privire la
riscul consumului de substanþe de risc precum ºi informaþii cu
privire la importanþa voluntariatului pentru comunitate;
– 11 mai 2011, Asociaþia Voluntarilor din Medgidia
împreunã cu Primãria Municipiului Medgidia, Radio Orizont
FM, AlphaMediaTV au realizat activitatea „ O Lume mai
curatã” – ecologizarea a 4 ha de pãdure de la marginea
Municipiului Medgidia prin colectarea gunoaielor aruncate de
vizitatori;
– 11 mai 2011, Centrul de voluntariat Centras Constanþa a
desfãºurat activitatea – Sã învãþãm sã dãruim – colectã de
cãrþi în vederea realizãrii unei Ludoteci în Comuna
Independenþa – Grup ªcolar Independenþa;
– 11 mai 2011, Corpul Voluntarilor Gãrzii de Mediu au
amenajat un spatiu public de recreere. Din apropierea mãrii
din Constanþa;
– 12 mai 2011, au fost realizate mai mult activitãþi de
promovare a voluntariatului cum ar fi dezbatere iniþiatã de
cãtre DJST Constanþa ºi CENTRAS CONSTANÞA cu tinerii
de la Colegiul Naþional Constantin Brãtescu” având ca temã
voluntariatul un mod de dezvoltare personalã;
– 12 mai 2011, voluntarii din Colegiul Naþional «Mircea cel Bãtrân» au efectuat o activitate de plantare ºi
ecologizare în zona Parcului Teatrul de Operã Constanþa ;
– 12 mai 2011, Corpul Voluntarilor Gãrzii Naþionale de Mediu – Filiala Constanþa au realizat activitãþi de
voluntariat în beneficiul bãtrânilor ;
– 13 mai 2011 – duminicã 15 mai 2011 începe cursul «MANAGEMENTUL VOLUNTARILOR în CONTEXT
TIA» ;
– 13 mai 2011 - au fost realizate mai mult activitãþi de promovare a voluntariatului cum ar fi dezbatere
iniþiatã de cãtre DJST Constanþa ºi CENTRAS CONSTANÞA cu tinerii de la Grup ªcolar Economic Virgil
Madgearu, având ca temã voluntariatul un mod de dezvoltare personalã;
– 13 mai 2011 – au început lucrãrile din cadrul „Întâlnirii Consultative Lucrãtorul de tineret”
– 13 mai 2011 - Biblioteca Pontus Euxinus Navodari, in parteneriat cu Scoala Tudor Arghezi Navodari si
Scoala Grigore Moisil, au desfãºurat activitatea « Instigarea la lecturã » în cadrul cãreia comunitatea localã
este încurajatã sã îºi petreacã timpul liber citind cãrþi ;
– 13 mai 2011 – voluntarii din Liceul Teoretic Decebal si Grup Scolar de Electrotehnica ºi Telecomunicatii
au fãcut o colectã de haine, dulciuri ºi jucãrii pentru tinerii nevoiaºi ;
– 13 mai 2011 – tinerii din ªcoala B.P.Hasdeu Constanþa, au procedat la igienizarea parcului Tãbãcãrie în
scopul conºtientizãrii rolului pãstrãrii naturii curate, pentru comunitate ;
– 13 mai 2011 - Fundatia "Alaturi de Voi" Romania, centrul Constanta, au realizat o campanie de informare
stadalã cu privire la riscul infiecþiei HIV precum ºi a celorlalte boli cu transmitere sexualã – FALEZA
CONSTANÞA ;
– 14 mai 2011- Cupa Voluntarilor – Corpul Voluntarilor Gãrzii Naþionale de Mediu, filiala Constanþa au
iniþiat un turneu prietenesc de fotbal în rândul voluntarilor ;
– 15 mai 2011, CENTRAS CONSTANÞA a organizat o întâlnire între voluntari noi ºi cei vechi, schimb de
experienþã ºi practici ;
– la dezbaterile la care au participat reprezentanþii DJST Constanþa s-au promovat direcþiile de acþiune
Youth in Action ºi EVS- Serviciul European de Voluntariat.
Rezultate:
1. cel puþin 200 de participanþi;
2. activitãþi în care s-au implicat ºi unitãþi ºcolare (licee);
3. 100 buc diplome;
4. mai mult de 400 de fly-ere distribuite pe ceea ce înseamnã importanþa voluntariatului;
5. contribuþia partenerilor ºi colaboratorilor voluntarã; la realizarea evenimentului în public;
6. foarte multe activitãþi, au fost enumerate activitãþile vizibile.
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„2 Mai - Ziua Tineretului Pedalãm spre un viitor mai bun”
Proiect implementat de cãtre Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Constanþa în parteneriat/cu sprijinul
CENTRAS CONSTANÞA – ONGT; PRIMÃRIA MUN.
MEDGIDIA; LOTERIA NAÞIONALÃ; VODAFONE ROMÂNIA;
CLUBUL INDEEP prin ASOCIAÞIA SIGMA DEVELOPMENT;
CONSILIUL JUDEÞEAN CONSTANÞA prin MUZEUL DE
ISTORIE ªI ARHEOLOGIE CONSTANÞA ºi MUZEUL DE
ARTÃ; PRIMÃRIA CONSTANÞA pentru MUZEUL DE ARTÃ
P O P U L A R Ã C O N S TA N Þ A ; K A R M A - A U D I O ;
I N S P E C TO R AT U L D E J A N D A R M I C O N S TA N Þ A ;
ASOCIAÞIA JURNALIªTILOR ÎN PRESA SPORTIVÃ.
Rezultate:
1. 100 de tricouri,
2. 100 brelocuri;
3. mai mult de 10 ore de activitãþi;
4. 1500 de cartele VODAFONE distribuite tinerilor prezenþi;
5. 6 activitãþi desfãºurate;
6. scufundarea SCUBA DIVING nu s-a putut desfãºura
datoritã condiþiilor de meteo – mare agitata – rece;
7. 100 de diplome distribuite.
„Sportul este ºi pentru noi - Ziua Internaþionalã a tineretului”
Proiect implementat de cãtre Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi
Tineret Constanþa cu Asociaþia Judeþeanã Constanþa a Sportului pentru
Persoanele cu Handicap, Înaltul Comisariat pentru Societate Civilã, Centras
Constanþa, FVB, Asociaþia Voluntarilor din Medgidia.
Au fost desfãºurate în Sala Flãmânda din Complex TOMIS, activitãþi
demonstrative – baschet în fotoliu rulant cu persoane cu dizabilitãþi ºi
voluntari, Diferite expoziþii de desene ºi picturi realizate de cãtre tineri cu
dizabilitãþi în Centrul persoanelor cu hanidcap deschis în zona TOMIS III.
Rezultate:
1. 2 activitãþi realizate de persoana cu diferite disabilitãþi;
2. realizare unui cd cu diferite poze de la activitãþile desfãºurate;
3. apariþii media variate, (presa scrisã; presa audio-vizual).
„GALA VOLUNTARULUI”
Proiect implementat de cãtre CENTRAS CONSTANÞA,
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Constanþa,
CENTRUL de Informare Comunitarã EUROPE DIRECT
CONSTANÞA în parteneriat sau cu sprijinul APP
PROCIVITAS; AGLT CONSTANÞA; Organizaþia MARE
NOSTRUM; Corpul Naþional al Voluntarilor Gardienilor de
Mediu Constanþa; Fundaþia BAYLOR; CEDER CONSTANÞA;
Asociaþia SWEET LAND; Liga Studenþilor UMC; Fundaþia
Alãturi de Voi; Asociaþia ECOWATCH Constanþa; Asociaþia
Românã AntiSida; Societatea de CRUCEA ROªIE
CONSTANÞA; Centrul pentru Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Constanþa; Fundaþia WORLD VISION;
Înaltul Comisariat pentru Societate Civilã Constanþa; Centrul pentru Resurse Civice CONSTANÞA.
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Desfãºurarea unor activitãþi de premiere ºi de recompensare pentru activitatea de voluntariat pe diferite
categorii:
1. Câºtigãtor „Voluntarul Anului 2011“ - Aligicã Mihai;
2. Câºtigãtor „Voluntarul Junior al Anului 2011“ - Lucan Denisa;
3. Câºtigãtor „Voluntarul Senior al Anului 2011“ - Enache Daniel;
4. Câºtigãtor „Cel mai Creativ Voluntar al Anului 2011“ - Cotoroanã George;
5. Câºtigãtor „Coordonatorul de Voluntari al Anului 2011“ - Andreea Ionaºcu;
6. Câºtigãtor „Organizatia Anului 2011“ - Organizaþia Nonguvernamentalã
Ecologistã Mare Nostrum;
7. Câºtigãtor - Asociaþia Studenþeascã a Anului 2011 pentru cel mai bun
program/proiect de voluntariat desfãºurat pe parcursul acestui an – A.I.E.S.E.C.
Constanþa;
8. Câºtigãtor „Instituþia de Învãþâmant a Anului 2011“ - ªcoala Cu Clasele I –
VIII „Gheorghe Þiþeica“ Constanþa;
9. Câºtigãtor „Compania Anului 2011“ - Auchan România – Constanþa;
10. Câºtigãtor „Jurnalistul Anului 2011“:
- Presa Audio – Vizual – Moldoveanu Liliana
- Presa Scrisã – Valentin Coman
11. Câºtigãtor „Voluntarul de Sport al Anului 2011“ - Taner Cadîr.
Rezultate:
O1 – la aceastã galã au participat mai mult de 17 ONGT-uri prin depunerea de candidaturi sau prin
participarea la efortul comun de a organiza aceastã Galã.
O2 – Au fost oferite mai mult de 45 de premii pentru cei mai activi voluntari .
O3 – Au fost oferite 14 premii de excelenþã aºa cum au fost detaliate mai sus.
TABÃRA TEMATICÃ „Petrece Vara la Mare”
Proiect implementat de cãtre Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret Constanþa în parteneriat ºi cu
sprijinul Federaþia Românã de Rugby, Radiodifuziunea
Românã prin Radio Kids ºi Radio 3 Net, CRUCEA
ROªIE – Sucursala BACÃU, VODAFONE ROMÂNIAS U C U R S A L A C O N S TA N Þ A , A S O C I A Þ I A
GRUPURILOR LOCALE DE TINERET-FILIALA TINERI
MEREU CONSTANÞA; AQUA MAGIC.
Proiect finanþat de Autoritatea Naþionalã pentru Sport ºi
Tineret a urmãrit petrecerea timpului liber în mod
sãnãtos prin diferite activitãþi – jocuri ludice, jocuri pe
nisip ºi jocuri tip turneu- pentru mai mult de 1500 de
tineri sosiþi în Centrele de Agrement Eforie Sud ºi 2 Mai.
Rezultate:
1. 1500 de participanþi;
2. 10 sãptãmâni de activitãþi;
3. mai mult de 150 de cãpitani cu aptitudini de lider;
4. mai mult de 1500 de diplome;
5. mai mult de 800 de premii si materiale distribuite tinerilor merituoºi;
6. mai mult de 10 ore pe zi alocate programului de animaþie pentru
fiecare serie de cazare.;
7. mai mult de 1000 de chestionare completate cu feedbackul
participanþilor.
8. Mai mult de 2000 de poze ºi video cu imagini de la ctivitãþile din
Centrele de Agrement.
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Contribuþia Partenerilor:
1. VODAFONE ROMÂNIA a oferit
în cele 9 zile de premiere în care s-a
realizat focul de tabãrã obiecte ºi
produse promoþionale: cartele
vodafone, mingii de plajã, poºetuþe
de plajã.
2. R A D I O R O M Â N I A p r i n
intermediul RADIO3NET ºi RADIO
KIDS:
a. a pus la dispoziþie în medie o
echipã formatã din 4 persoane pe
toatã perioada sezonului estival,
echipã care a asigurat programul de
animaþie de seara – discotecã sub
coordonarea animatorilor.
b. Prin intermediul Jurnalului NAÞIONAL, DOBROGEA
GROUP ºi DISCOVERY CHANEL au fost oferite tinerilor:
mai mult de 8000 de dvd-uri cu documentare DISCOVERY;
mai mult de 600 – 700 de publicaþii scrise ºi enciclopedii;
18 bax-uri cu diferite produse – dulciuri pentru tinerii,
mai mult de 500 – 600 de publicaþii GARFIELD pentru copii
cu vârsta 7 – 10 ani;
semne de carte ºi diferite jocuri pentru cei mici;
a pus la dispoziþie echipament în valoare de 3,000 de
euro(amplificator sunet, mixer, douã difuzoare pentru sunet,
staþie, microfoane);
a realizat comunicarea ºi imagine a activitãþilor ºi proiectului pe blogul radio kids;
a asigurat dj-ul ºi mc-ul la activitãþile de miss ºi mister, karaoke;
3. Federaþia Românã de Rugby a contribuit:
a. a pus la dispoziþie mai mult de 20 de instructori sportivi pentru ambele Centre de agrement, instructori
care au realizat o parte din activitãþile cu caracter sportiv(rugby tag, fotbal american, înviorare);
b. a pus la dispoziþie diplomele ºi premii ce au constat în dulciuri tinerilor participanþi (mai mult de 40 de
bax-uri de dulciuri).
4. CRUCEA ROªIE – sucursala BACÃU:
a. a asigurat serviciul medical în centrele de agrement;
b. tinerii care au suferit diferite probleme cu articulaþii, entorse, insolaþii au fost trataþi corespunzãtor ºi
profesionalism de cãtre echipele de voluntari (18 persoane) ale acestei organizaþii.
5. AQUA MAGIC a oferit accesul liber la serviciile oferite în Parcul de Distractii AQUA MAGIC pentru 1000 de
tineri – valoarea estimatã – 40000 lei (1000 x 40 lei/persoanã)
La acest proiect Autoritatea Naþionalã pentru Sport ºi Tineret prin Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
Constanþa a contribuit:
1. mai mult de 600 de tricouri
inscripþionat cu mesajul – VARA LA
MARE;
2. mai mult de 100 de umbrele de plajã;
3. mai mult de 150 de ºepcuþe;
4. materiale consumabile;
5. cd-uri;
6. materiale sportive;
7. 2 Centre de Agrement angrenate în
aceastã tabãrã tematicã ;
8. cel puþin 50 de articole sportive
angrenate ;
9. 24 de jaloane;
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10. 200 de metri frânghie;
11. 2 portavoce;
12. 40 de beþe de 2 m pentru jocuri de animaþie;
13. 4 porþi de fotbal pentru amenjare teren(150 cm X
200 cm), au fost amenajate prin efort propriu teren de
fotbal ºi teren de beach ball ;
Alte activitãþi desfãºurate în Centrul de Agrement:
1. Serile de discotecã pentru tinerii participanþi cu
diferite jocuri – STATUILE, SCAUNELE, LIMBO,
MUMIA ÎNFÃªURATÃ, BARZA ÎNTR_UN PICIOR,
MIMA DANSANTÃ, STRÂMBÃTURI ÎN PAS DE
DANS ;
2. Proiecþii de filme – au fost proiectate – HARRY
POTTER ªI TALISMANELE MORÞII, THE
VETERAN, THE HANGOVER II, CPT AMERICANFIRST AVENGER;
3. Picturã pe piatrã – amenajarea unui stand în incinta centrului unde au fost
expuse lucrãrile tinerilor;
4. A fost instalat un televizor LCD unde în week-end tinerii au putut viziona la
cererea lor meciuri de fotbal din campionatul intern precum ºi alte filme ;
5. Instructajul realizat de cãtre echipa formatã din reprezentaþi ai Poliþie –
Agenþia Naþionalã impotriva Traficului de Persoane Constanþa cu privire la
prevenirea dispariþiei persoanelor sau a traficului de persoane;
6. Activitate desfãºuratã de cãtre SERVICIUL SPECIAL DE TELECOMUNICAÞII cu privire la serviciul de urgenþã 112 – TIP CONCURS un de au fost
împãrþite diferite materiale promoþionale tinerilor participanþi.
7. Desfãºurare activitate de cãtre RADIO KIDS cu privire la iniþierea unor cursuri
de jurnalism;
8. Activitate CRUCEA ROªIE BACÃU – ACORDAREA DE PRIM AJUTOR;
9. Club de istorie ;
10. Activitatea de informare Centrul de Informare Comunitarã Europe Direct ;
11. Excursii ºi intrãri libere la Aqua MAGIC Constanþa – mai mult 1,000 de tineri
au avut accesul liber la cel mai mare parc acvatic din Sud Estul Europei.
12. ªcoala de vara a Consiliului Naþional al Elevilor ;
13. Tinerii Dezbat ;
14. Împreunã antidrog.
TABÃRA NAÞIONALÃ „Retor TIN”
Proiect implementat de cãtre Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Constanþa în parteneriat cu
Radio 3 Kids, RADIO ROMÂNIA, RADIO 3 NET.
Tabãra naþionalã finanþatã de cãtre Autoritatea Naþionalã pentru Sport ºi Tineret a urmãrit în rândul
participanþilor diferite abilitãþi de comunicare, de argumentare de lansare ºi de susþinere a unui discurs
public.
Rezultate:
1.Pe perioada de 6 zile Centrul de agrement Eforie Sud „New Paradise” a fost gazda primei ediþii a Taberei
Naþionale Retor Tin;
2.În diferite momente ale cursului urmare a existenþei ºi postului de radio pentru tineret, tinerii grupaþi în
echipe formate din 2 sau 4 persoane au participat, în faþa a peste 180 de tineri la realizarea unor emisiuni
pentru tineret, de asemenea au susþinut un discurs public, ºi au realizat diferite piese de teatru pentru copii ºi
tineri. Prin astfel de practici tinerii ºi-au înfrânt emoþiile, discursurile au fost bine argumentate fiind apreciate
de cãtre traineri;
3.Concursul de debate a a vut loc în faþa microfonului, discursurile, argumentãrile ºi contraargumentele fiind
bine susþinute de cãtre fiecare dintre echipaje.
4. Cel puþin 3 apariþii radio pentru fiecare dintre participanþi la curs.
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Partenerii ºi colaboratori din cadrul proiectelor, instituþionali ºi neguvernamentali:
PARTENERI ªI COLABORATORI NEGUVERNAMENTALI:
CONSILIUL JUDEÞEAN AL ELEVILOR, CENTRAS CONSTANÞA; CEDER CONSTANÞA;
COMISARIATUL PENTRU SOCIETATE CIVILÃ CONSTANÞA; ASOCIAÞIA GRUPURILOR LOCALE DE
TINERET, FILIALA TINERI MEREU CONSTANÞA; CENTRU PENTRU RESURSE CIVICE; ASOCIAÞIA
ECOWATCH; FUNDAÞIA WORLD VISION; CORPUL VOLUNTARILOR GÃRZII NAÞIONALE DE
MEDIU; COMITETUL NATIONAL ROMAN PENTRU DREPTURILE COPILULUI - FILIALA
CONSTANÞA.; ASOCIAÞIA SWEET LAND; FUNDAÞIA ALÃTURI DE VOI; SOCIETATEA NATIONALÃ
DE CRUCE ROSIE – FILIALA CONSTANÞA; APP PROCIVITAS; A.I.E.S.E.C. CONSTANTA; CENTRU
DE ZI ARCA; O.N.G. MARE NOSTRUM;
LIGA STUDENÞILOR DIN UNIVERSITATEA MARITIMÃ CONSTANÞA; CENTRUL ROMÂN DE
EDUCAÞIE ECONOMICÃ CONSTANÞA; ASOCIAÞIA PENTRU CULTURÃ, ÎNVÃÞÃMÂNT ªI TINERET
CONSTANÞA.
PARTENERI INSTITUÞIONALI:
CONSILIUL JUDEÞEAN CONSTANÞA, PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CONSTANÞA ªI CONSILIUL LOCAL
CONSTANÞA; PRIMÃRIA ORAªULUI EFORIE ªI CONSILIUL LOCAL EFORIE; A.N.I.T.P. – AGENÞIA
NAÞIONALÃ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE; INSPECTORATUL ªCOLAR JUDEÞEAN
CONSTANÞA; O.T.I.M.M.C PRIN CENTRUL DE INFORMARE COMUNITARÃ EUROPE DIRECT;
INSPECTORATUL JUDEÞEAN DE POLIÞIE CONSTANÞA; A.J.O.F.M. CONSTANÞA; LOTERIA
NAÞIONALÃ – FILIALA CONSTANÞA; RADIO ROMÂNIA-3 NET, KIDS RADIO; FEDERAÞIA ROMÂNÃ
DE RUGBY;
- Numãrul de participanþi – mai mult de 2500 de participanþi;
- Numãrul de beneficiari – cel mult de 22000 de tineri.
b) Proiecte selectate la concursurile locale:
- Numãrul proiectelor finanþate – 7;
- Rezultatele proiectelor:
"Ancorat în realitate“
Proiect implementat de cãtre Asociaþia
Studenþilor ºi Medicilor Voluntari în parteneriat cu
Inspectoratul Judeþean de Poliþie Constanþa prin
compartimentul de prevenire ºi Centrul de
Evaluare, Consiliere ºi Prevenire Antidrog.
Proiectul s-a implementat în 3 licee din municipiul
Constanþa, beneficiarii direcþi ai proiectului fiind
elevii acestor unitãþi de învãþãmânt, dar si pãrinþii.
Tinerii voluntari au participat la diferite sesiuni de
informare-instruire pe tema prevenirii consumului
de plante etnobotanice, susþinute de cãtre
reprezentanþii Asociaþiei Studenþilor ºi Medicilor
Voluntari ºi ai Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Constanþa.
Activitãþile de informare a tinerilor liceeni au fost desfãºurate prin intermediul voluntarilor pregãtiþi în
prealabil, fiind structurate în douã componente:
1. Organizarea unor întâlniri interactive cu tinerii sub forma unor dezbateri pe tema legalizãrii consumului ºi
comercializãrii plantelor etnobotanice.
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2. Distribuirea de materiale informative în rândul
tinerilor, privind riscurile consumului de plante
etnobotanice.
Întrucât în activitatea de prevenire a consumului de
plante etnobotanice ºi a drogurilor în general, un rol
deosebit de important revine familiei, proiectul ºi-a
propus sã informeze ºi pãrinþii tinerilor deoarece
educarea ºi orientarea tinerilor cãtre un stil de viaþã
sãnãtos se realizeazã în principal în familie.
Ca ºi în cazul tinerilor, activitatea de informare a
pãrinþilor a fost structuratã în douã componente:
1. Organizarea unor întâlniri interactive cu pãrinþii,
ocazie cu care vor fi prezentate consecinþele
consumului de substanþe psihoactive denumite
generic „etnobotanice” ºi se vor formula recomandãri
pentru prevenirea consumului acestor substanþe în
rândul tinerilor.
2. Distribuirea de materiale informative în rândul pãrinþilor, prin intermediul pãrinþilor care vor participa la
întâlnirile interactive.
Întâlnirile interactive cu pãrinþii vor fi organizate prin intermediul cadrelor didactice din cele 3 licee
constãnþene ce vor fi selectate în funcþie de recomandãrile specialiºtilor din domeniu.
Rezultate:
1. 10 voluntari implicaþi;
2. 2000 pliante, 9 afiºe, 300 pixuri;
3. 1000 de chestionare aplicate;
4. 1000 de tineri beneficiari;
5. 1000 de pãrinþi beneficiari;
6. 15 voluntari implicaþi în activitãþile din proiect;
7. interesul ridicat al tinerilor vozaþi în proiect;
8. percepþia importanþei proiectului , rezultat din completarea fiºelor de opinie;
9. calitatea informaþiei furnizate – rezultat din completarea fiºelor de opinie ºi a discuþiilor deschise ce au fost
purtate cu elevii participanþi la proiect.
„Un zâmbet de copil”
Proiect implementat de cãtre ONGT – Asociaþia Grupurilor Locale de
Tineret – Filiala Tineri Mereu în colaborare cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Constanþa, unitãþi ºcolare constãnþene, Fundaþia Holt România.
Este un proiect care foloseºte ºi promoveazã jocul ca un stil de viaþã în
perioada de formare a copilului ºi tânãrului.
Are la bazã voluntariatul prin activitãþi ludice. Prin acest proiect copiii vor
avea posibilitatea sã participe la jocurile organizate pentru ei, fixânu-ºi
astfel maniera de joc, precum ºi deprinderile ce sunt necesare realizãrii
activitãþilor ludice (ex. comportament non-agresiv, înþelegerea ºi
respectarea regulilor, cooperare, atenþie distributivã, memorie de
recunoaºtere ºi reproducere, exersarea timpilor de reacþie, etc). Astfel,
tinerii învaþã sã se implice în viaþa comunitarã.
Voluntariatul este o modalitate prin care îi implicãm pe tineri în propria lor
educatie.
Prin aceste actiuni îi ajutãm sã înteleagã ce pericole sociale le schimbã
viaþa pentru totdeauna: delicvenþa juvenilã, prostituþia, consumul de droguri
ºi le oferim alternative de petrecere sãnãtoasã a timpului liber.
Echipa de voluntari ai GLT-ului TiM Constanta (25 de tineri), vor realiza 7
zile de joacã în 5 ºcoli ºi 2 parcuri din Constanþa, dupã programul prezentat
in proiect. Copiii pentru care s-au realizat aceste activitãþi au învaþat de la
voluntarii grupului sã-ºi petreacã timpul liber în mod creativ ºi participativ,
departe de lumea virtualã.
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Beneficiarii direcþi ai acestui proiect au fost de 25 de voluntari ai GLT-ului TiM, tineri cu vârste cuprinse
între 14 ºi 35 de ani, care au câºtigat abilitatea de a lucra în echipã, de a comunica asertiv, de a dãrui
semenilor.
Zilele de joacã în ºcoli s-au realizat în afara orelor de curs, în aºa fel încât nu a fost perturbat programul
ºcolar, în parteneriat cu urmatoarele ºcoli:
- ªcoala cu clasele I-VIII “Ion Minulescu” Constanþa,
- ªcoala cu claslele IVIII nr.37 Constanta,
- ªcoala cu clasele I-VIII “Mihail Koiciu” Constanþa,
- ªcoala cu clasele I-VIII “Aurel Vlaicu” Constanþa,
- ªcoala Speciala nr.1 Constanþa.
De asemenea, 50 de copii care provin din medii defavorizate, respectiv satele: Sinoe, 23 August, Limanu din
judetul Constanta au primit jucãrii care s-au obþinut din colecte din 7 scoli partenere pe proiect: ªcoala cu
clasele I-VIII “Ion Minulescu” Constanta, Liceul teoretic “George Calinescu” Constanta, Scoala cu clasele IVIII nr.37 Constanta, Scoala cu clasele I-VIII “Ion Jalea”, Constanta, Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta,
Scoala cu clasele I-VIII. “Mihail Koiciu” Constanta, Scoala cu clasele I-VIII “Aurel Vlaicu” Constanta.
Prin proiectul “Un zambet de copil” un numar de minim 300 de copii, au învãþat sã se joace de la tinerii
voluntari ai Grupului Local de Tineret TiM Constanta.
Este un proiect care a folosit ºi a promovat jocul ca un stil de viaþã în perioada de formare a copilului ºi
tanarului. A avut la bazã voluntariatul prin activitãþi ludice.
Prin acest proiect copiii au avut posibilitatea sã participe la jocurile organizate pentru ei, fixându-ºi astfel
maniera de joc, precum ºi deprinderile ce sunt necesare realizãrii activitãþilor ludice (ex. comportament nonagresiv, înþelegerea ºi respectarea regulilor, cooperare, atenþie distributivã, memorie de recunoaºtere ºi
reproducere, exersarea timpilor de reacþie, etc).
Tinerii au învãþat sã se implice în viaþa comunitarã.
Dezvoltarea abilitaþilor sociale în rândul tinerilor constanþeni.
Rezultate:
1. 25 de tineri constãnþeni în acþiuni de voluntariat;
2. indicatori financiari 100 lei/particpant;
3. 50 de tricouri pentru tinerii implicaþi în proiect;
4. 7 zile de joacã ºi 2 parcuri de joacã;
5. 200 de jucãrii colectate;
6. 50 de copii din diferite zone defavorizate din au primit diferite jucãrii din de ziua copilului ;
7. minim 300 de copii constãnþeni au învãþat sã se joace;
" Sunt Responsabil "
Proiect implementat de cãtre Asociaþia Studenþilor ºi Medicilor Voluntari în
parteneriat cu Inspectoratul Judeþean de Poliþie Constanþa prin
compartimentul de prevenire ºi Centrul de Evaluare, Consiliere ºi Prevenire
Antidrog.
Proiectul s-a implementat în 5 localitãþi din mediul rural, ce au fost selectate în
funcþie de situaþia statisticã înregistratã la nivelul Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Constanþa, activitãþile fiind desfãsurate de cãtre tinerii voluntari ai
Asociaþiei Studenþilor si Medicilor Voluntari ºi poliþistii desemnaþi.
Informarea tinerilor s-a realizat prin:
- desfãsurarea de întâlniri pe tema consecinþelor implicãrii în sãvârsirea
infracþiunii de furt, cu tinerii din localitãþile în care s-a implementat proiectul.
Aceste informaþii au fost prezentate de cãtre poliþistii desemnaþi din cadrul
unitãþilor de poliþie care au arondate localitãþile în care se va implementa
proiectul. Cu aceastã ocazie, tinerii au fost îndemnaþi sã se orienteze cãtre
activitãþi de petrecere a timpului liber specifice vârstei lor în detrimentul
implicãrii în activitãþi infracþionale si integrãrii în anturaje dubioase. În acest
sens, tineri voluntari si reprezentanþi din cadrul Asociaþiei Studenþilor si Medicilor Voluntari au oferit ca
exemple pozitive activitãþile de voluntariat desfãsurate în cadrul Asociaþiei pentru întrajutorarea semenilor,
cum ar fi cursuri de prim-ajutor si alte activitãþi realizate în folosul comunitãþii.
- Distribuirea de pliante informative pe tema prevenirii furturilor si implicãrii în activitãþi infracþionale sub
influenþa „gãstii de prieteni”, în rândul tinerilor, prin intermediul tinerilor voluntari ai Asociaþiei Studenþilor si
Medicilor Voluntari si ai poliþistilor.
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Pentru a analiza impactul proiectului s-au aplicat în rândul beneficiarilor chestionare de evaluare.
Activitãþile s-au desfãsurat la sediul unitãþilor de învãþãmânt din localitãþile în care s-a implementat proiectul,
cu participarea reprezentanþilor acestora la mobilizarea tinerilor beneficiari.
Rezultate:
1. 10 pliante;
2. 1600 pliante, 5 afiºe, 185 pixuri;
3. 1000 chestionare;
4. 15 voluntari implicaþi în activitãþile desfãºurate din proiect;
5. interesul ridicat de cei 1000 de tineri implicaþi;
6. percepþia importanþei proiectului – rezultat din completarea fiºelor de opinie;
7. calitatea informaþiilor furnizate fiind de actualitate veridice ºi de impact.
„Art-Altertin”
Proiect implementat de cãtre ONGT – Centrul pentru Resurse Civice, cu sprijinul Primãriei Municipiului
Constanþa
Proiectul a urmãrit sã redea circuitului cultural un spaþiu
alternativ existent în Parcul Tãbãcãrie din Municipiul
Constanþa, pentru ca tinerii sã se poatã manifesta în mod
liber. Spaþiul vizat ce a fost reabilitat este situat pe o
insuliþã de Ghiolul din Parcul Tãbãcãrie cu gradene ce
formeazã un amfiteatru în aer liber – teatru antic.
Spaþiul se aflã situat pe domeniul public al Municipiului
Constanþa fiind în administrarea Primãriei Mun.
Constanþa.
Reabilitarea sa din partea CRC ºi cu finanþare din partea
ANST prin DJST a presupus în prima fazã realizarea unui
parteneriat durabil cu Primãria Constanþa, în acest sens.
Ulterior reabilitãrii spaþiului, acesta a fost promovat prin
organizarea a cel puþin 2 evenimente culturale (o piesã de
teatru ºi un concert de muzicã folk), care la rândul lor vor fi
promovate în mass-media localã, prin intermediul site-ului
web special creat, precum ºi prin intermediul unui DVD ce
va conþine evenimentele culturale organizate în acest
spaþiu, produs pentru a promova proiectul. Website-ul a
funcþionat ca ºi platformã de promovare a tinerilor care
doresc sã evolueze într-un astfel de spaþiu alternativ de
exprimare culturalã.
Rezultate:
1. 50 de voluntari participanþi la acþiunea de curãþare a
Insuliþei Amfiteatru – 24 septembrie 2011 ;
2. 25 de artiºti în cadrul concertului FOLK la Amfiteatru
realizat în aer liber ;
3. cel puþin 250 de participanþi-beneficiari ;
4. producerea unui dvd cu evenimentul cultural ;
5. promovarea dvd-ului în instituþiile de culturã ºi de tineret în vederea optimizãrii spaþiului creat.
„Lecþia de Culturã Civicã”
Proiect implementat de cãtre ONGt – centrul pentru Resurse Civice în parteneria cu Asociaþia
Prodemocraþia
Proiectul s-a adresat liceenilor, pentru aducerea la cunoºtinþa acestora a modului de funcþionare a
administraþiei publice locale ºi pentru încurajarea implicãrii lor în viaþa comunitarã.
Pentru rezolvarea problemei dezinteresului manifestat de tineri faþã de activitatea politicã localã sau
centralã, proiectul este conceput ca o lecþie de culturã civicã predatã tinerilor de cãtre reprezentanþi ai
Administraþiei Publice Locale (APL) ºi ai Centrului pentru Resurse Civice (CRC). Lecþia a fost secondatã de
douã dezbateri pe urmãtoarele teme:
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Dupa terminarea Seminarului, tinerii participanti, odata intorsi in comunitatile lor vor desfasura activitati de
promovare a grupului local si a notiunii de voluntariat in scolile lor, diseminand informatiile pe care le-au
primit in cadrul seminarului.
Acest lucru s-a desfasurat atat in scoli, licee in cadrul orelor de consiliere si orientare cat si in Centrelor de
Documentare si Informare (acolo unde exista).
Tema a fost explicarea notiunilor de voluntar si voluntariat, implicarea tinerilor in viata comunitatii.
Activitatea a debutat cu o expozitie foto in care au fost prezentate fotografii din timpul activitatilor de
voluntariat ale tinerilor din cadrul organizatiei noastre.
Prin aceste teme proiectul a facilitat pasul înainte pentru cresterea calitatii voluntariatului si a dezvoltat
capacitatea organizatiilor ce se bazeaza pe activitati de voluntariat.
„22 septembrie - Ziua Circulaþiei fãrã maºini”
Proiect implementat de cãtre Asociaþia Ecowatch în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Constanþa, Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Constanþa, Primãria Municipiului Constanþa.
În Constanþa, la fel ca în majoritatea oraºelor mari, existã un trafic auto excesiv care are un impact negativ
asupra sãnãtãþii locuitorilor ºi în special asupra tinerilor.
Proiectul ºi-a propus sprijinirea activitãþilor
de tineret voluntare în acþiuni comunitare.
Obiectivele acestui proiect au fost:
- Sã conºtientizeze locuitorii Constanþei
asupra pericolului care îl reprezintã traficul
auto excesiv pentru aerul pe care îl
respirãm;
- sã implice tinerii la acþiuni de protest prin
care sã atragem atenþia autoritãþilor asupra
traficului auto excesiv;
- Sã cãute ºi sã propunã soluþii pentru
îmbunãtãþirea calitãþii mediului prin:
? optimizarea traficului auto excesiv;
? folosirea bicicletei ca mijloc de transport
urban;
? reîntoarcerea la mersul pe jos ca remediu
pentru sãnãtate.
În cadrul proiectului se vor desfãºura
urmãtoarele activitãþi ale tinerilor voluntari,
în care vor fi atraºi în jur de 300 de tineri ºi vor participa 200 de voluntari:
1. simpozion „ Impactul traficului urban asupra sãnãtãþii comunitãþii”;
2. întocmirea unei scrisori deschise adresatã Autoritãþilor Locale;
3. marºul bicicliºtilor pe traseu Sala Sporturilor – Primãrie – Aqua Magic – Delfinariu:

- Partenerii din cadrul proiectelor admise la Concursului Local de Proiecte 2011
Asociaþia ECOWATCH; Asociaþia Studenþilor ºi Medicilor Voluntari, Centrul pentru Resurse Civice;
Inspectoratul ªcolar al Judeþului Constanþa , Inspectoratul Judeþean de Poliþie Constanþa prin
Compartimentul de Prevenire; Asociaþia Grupurilor Locale de Tineret – Filiala Tineri Mereu, Asociaþia
Prodemocracraþia – Filiala Constanþa, Primãria Municipiului Constanþa; Centrul de prevenire, evaluare ºi
Consiliere Antidrog.
- Numãrul de participanþi: - mai mult de 1 000 de tineri cu vârste cuprinse între 14 ºi 35 de ani
- Numãrul de beneficiari: - mai mult de 3 650 de tineri cu vârste cuprinse între 14 ºi 35 de ani.
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c) Proiecte selectate la Concursul Naþional de Proiecte
- Numãrul proiectelor finanþate – 1
- Rezultatul proiectului:
„Fii Parte a Milei – Fii Voluntar”
Proiect implementat de cãtre Asociaþia de
Tineret pentru Dezvoltare Socialã ºi Ecologie
Constanþa.
? 35 de elevi instruiþi în ceea ce priveºte activitãþile de
voluntariat;
? 300 de tineri informaþi cu privire la diferite aspecte
antreprenoriale;
? realizare website cu infomaþii referitoare la proiect;
? creare paginã facebook cu informaþii referitoare la
proiect,
- Parteneri în cadrul proiectului: Institutul pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane – IDRU
- Numãrul de participanþi – 37 de tineri cu vârste cuprinse între 16 – 18 ani
- Numãrul de beneficiari – mai mult de 337 de tineri, beneficiari ai informaþiei.
Alte proiecte ºi activitãþi in care DJST Constanþa a fost implicata
1. Alãturi de Poporul Japonez – fundã umanã realizatã pe faleza din faþa Casinoului Constanþa – 3000
de participanþi, buget zero.
Activitate realizatã în colaborare cu Crucea Roºie Constanþa, Jandarmeria Constanþa, 3 (trei) unitãþi
liceale din Mun. Constanþa, acþiune desfãºuratã în luna martie;
2. Campanie de informare cu privire
la beneficiile recoltãrii de sânge –
realizatã informare în rândul
comunitãþii cu privire la salvarea de
vieþi.
3. Colaboratori Serviciul de
ambulanþã BGS, Clubul Nautic Român
– numãr participanþi – 60, buget - 160
de lei.
4. Tineretul Constãnþean-perspective
de viitor – au fost realizat 8 întâlniri
lunare cu ONGT-urile constãnþene –
discuþii ºi dezbateri pe diferite teme de
interes pentru tinerii constãnþeni – 80
de participanþi – 3099 lei –
VENITURILE DJST CONSTANÞA
5. Cafeneaua ONGT-urilor –
activitate sãptãmânalã – 15
participanþi/sãptãmânã.
6. Ecologizare PARC TÃBÃCÃRIE –
partener AGLT, 185 lei – VENTIRUILE
DJST CONSTANÞA.
7. „Copii preþioºi” acordare de sprijin
financiar tinerilor infectaþi HIV/SIDA –
partener FUNDAÞIA BAYLOR – 300lei;
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8. „Anecdote cu umor – Istoria Sportului ºi Tineretului în Judeþul
Constanþa” – editarea unor albume foto cu conþinut umoristic – 2000 lei;
9. „Marºul Sãnãtãþii cu Biciclete” – ANTIFUMAT – informarea
comunitãþii locale cu privire consecinþele expunerii la factorii de risc – 31
mai 2011. Colaboratori – Asociaþia Studenþeascã AMiCUS, Biserica
Adventistã de Ziua a ªaptea; buget - 300 lei, Participanþi 80 de pers,
10. Festivalul de tineret „Steluþele Mãrii” – Colaborator – Fundaþia
pentru Copii „Steluþele Mãrii” – Buget 363 lei. Identificarea de tinere
talente în cadrul unui festival de muzicã pentru copii ºi tineret.
11. Piesã de teatru pentru tineret „ANUNÞ-VÂND FEMEI!” – expunerea
în faþa publicului a unei piese de teatru ce a avut ca scop
conºtientizarea comunitãþii cu privire la violenþa, traficul de persoane ºi
alte aspecte negative ale traficului de persoane. Colaboratori ºi parteneri: Inspectoratul General al
Poliþiei Române – Agenþia Naþionalã împotriva Traficului de Persoane ºi Fundaþia World Vision
Constanþa – Buget 775 lei, numãr participanþi 5 (echipa de actori). Locaþia de desfãºurare CLUB
PHOENIX;
12. ZIUA BOGDAN PETRICEICU HAªDEU – buget 651 LEI veniturile DJST Constanþa, activitãþi de
comemorare, 120 de participanþi;
13. TELEDON – sprijinirea tinerilor defavorizaþi, buget 1000 lei;
14. Marºul împotriva consumului de etnobotanice – Consiliul Judeþean al Elevilor – buget 0 lei, numãr
participanþi estimat 1000 de persoane;
15. Turta Dulce, Un Zâmbet îþi Aduce – colectã de fonduri pentru a ajuta tinerii din mediul rural, luna
aprilie – Consiliul Judeþean al Elevilor Constanþa, buget 700 lei, numãr participanþi 20;
16. 1 Iunie – Ziua Internaþionalã a Copiilor – Tânãrul Castelan,
construcþii de castele – 90 de participanþi – 2000 lei,
17. Premierea Voluntarilor Comunei Cumpãna – Buget 2000 lei, numãr
de participanþi – 15 persoane;
18. Sprijinirea Formaþiei ECO – TEAM – Buget 2300 lei, 30 de
participanþi;
19. Sprijinirea Copiilor cu Sindromul DOWN – Buget 1500 lei –
participare activitãþi de tabãrã – 20 de persoane;
20. Sprijinirea Uniunii Studenþilor din România – buget 1365 lei –
activitãþi sportive;
21. „Protocol – Grupul pentru Jurnalism, Culturã ºi Comunicare” desfãºurare diferite activitãþi de comunicare;
22. UNIFEST in Constanþa – proiect relizat în parteneriat cu Asociaþia Studenþilor ºi Inginerilor
Constructori din cadrul Universitãþii Ovidius – 1265 lei – VENITURILE DIRECÞIEI JUDEÞENE PENTRU
SPORT ªI TINERET CONSTANÞA.
23. ONGFEST – TÂRGUL Economiei Sociale – 1815 lei VENITURILE DJST CONSTANÞA
24. Activitãþi desfãºurate în Centrele de agrement pe perioada sezonului estival:
ªcoala de Varã a Consiliului Naþional al Elevilor – 33040 lei CONTRIBUÞIE M.E.C.T.S. PRIN ISJ
CONSTANÞA
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Tabãrã de Varã de Dezbatere – Tinerii Dezbat
ªcoala de Varã Antidrog – Împreunã Antidrog
25. „Întâlnire Guvernamental – Neguvernamental” – 210 lei
veniturile DJST Constanþa întâlnire în Constanþa
26. Schimb Experienþã cu tineri din judeþul Dâmboviþa – 9964
lei veniturile DJST Constanþa
27. Schimb internaþional de tineri Japonia , reprezentanþi
Univ. Fukushima – 1120 lei, veniturile DJST Constanþa.
28. Tabãrã pentru Tinerii din Moldova – 5226 lei Veniturile
DJST Constanþa
29. Curs management de voluntari – 363 lei VENITURILE
DJST Constanþa;
30. Curs – instrumente ºi metode nonformale utilizate în
lucrul cu tinerii,
31. Festivalul de datini ºi obiceiuri – Comuna VULTURU;
32. Festival de datini ºi obiceiuri de iarnã – Comuna
CUMPÃNA.
3. Analiza activitãþii de turism pentru copii ºi tineri
a) numãrul de copii ºi tineri primiþi în Centrele de Agrement
b) numãrul de copii ºi tineri trimiºi în Centrele de Agrement ale altor Direcþii Judeþene pentru Sport ºi
Tineret
c) numãrul de copii ºi tineri trimiºi în tabere private acreditate
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Constanþa a organizat activitãþi de petrecere a timpului liber
– tabere ºi excursii pentru copii ºi tineri atât în Centrele de Agrement proprii – C.A. Eforie Sud “New
Paradise“ ºi C.A. 2 Mai dar ºi în centrele de agrement aflate în administrarea direcþiilor judeþene
partenere.
Prin compartimentul tineret, DJST Constanþa a realizat urmãtorii indicatori pe anul 2011:
A.TRIMITERI – 1151 tineri;
B. Numãrul tineri trimiºi la diferiþi operatori de turism privaþi:
- odihnã – 64 de tineri,
- sociale – 186 de tineri;
- cu dizabilitãþi – 54 de tineri
C. PRIMIRI în cele 2 Centre funcþionale – 2737 tineri, dintre care:
C.A. Eforie Sud – 1662 de tineri;
C.A. 2 Mai – 1075 de tineri.
4. Modalitãþi de colaborare cu organizaþiile de ºi pentru tineret, consiliile elevilor, fundaþia judeþeanã
pentru tineret, organele administraþiei publice locale ºi alte instituþii cu atribuþii în domeniul
tineretului.
Prin participarea la diferite întâlniri de lucru s-au stabilit premise eficiente în vederea desfãºurãrii unor
proiecte de interes pe diferite domenii, ca de exemplu – desfãºurare curs pe domeniul managementului de
voluntari – curs de scriere proiecte, întâlniri pe tineret, cafeneaua
ONGT-urilor, realizarea unui forum al tinerilor;
La nivel local au fost iniþiate evenimente lunare – întâlniri de lucru
cu reprezentanþii ONGT-urilor locale.
Reprezentanþii D.J.S.T. Constanþa ºi-au propus pentru anul 2012
sã colaboreze ºi sã ofere un sprijin constant ºi eficient
reprezentanþilor Consiliilor de elevi (Consiliul Judeþean al Elevilor)
precum ºi a tuturor ONGT-urilor de ºi pentru tineret ce îºi propun
sã colaboreze eficient, activ, pertinent ºi concludent cu Direcþia
judeþeanã pentru Sport ºi Tineret;
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La propunerea conducerii Direcþiei
Judeþene pentru Sport ºi Tineret Constanþa
prin Doamna Director Elena Frîncu a fost
propus înfiinþarea unui Centru Judeþean de
Tineret în fostul cinematograf Republica ce
va purta numele - „JEAN CONSTANTIN”;
centru amenajat, dotat ºi întreþinut de cãtre
Consiliul Judeþean Constanþa;
Urmare existenþei unei baze de date în
materie, compartimentul tineret trimite lunar
informãri, solicitãri, propuneri de proiecte
precum ºi orice iniþiativã a Autoritãþii
Naþionale pentru Sport ºi Tineret, ONGTurilor constãnþene;

7. Propuneri de optimizare a domeniului tineretului:
Iniþierea de proiecte ºi participarea la dezvoltarea unor concepte în aceastã materie precum
–Sãptãmâna Naþionalã a Voluntariatului, Gala Voluntarilor, Târg de ONGT-urilor, Voluntariat de Serviciu,
Schimb de tineri, diferite ºcoli având ca domeniul antreprenoriatul, realizarea unor festivaluri pe tineret
existând astfel de propuneri.
Pe bazã de parteneriat solid ºi eficient, tinerii ºi organizaþiile de tineret pot avea acces la bazele sportive
ºi de agrement aflate în administrarea D.J.S.T. Constanþa dar ºi a celorlalte direcþii.
Prin intermediul întâlnirilor lunare, D.J.S.T. Constanþa îºi propune sã identifice
împreunã cu ONGT-urile constãnþene problemele cu care tinerii se confruntã ºi sã vinã
în sprijinul acestora prin dezvoltarea si implementarea unor proiecte.
D.J.S.T. Constanþa este receptivã la orice iniþiativã venitã din partea grupurilor de tineri,
iniþiativã menitã sã conºtientizeze în rândul tinerilor apartenenþa la comunitatea localã
precum ºi rolul activ pe care cetãþeanul îl joacã în construcþia solidã a societãþii de azi.

8. Prezentarea de propuneri de acþiuni pentru tineret la nivelul local, naþional pentru anul 2011:
Urmare consultãrii cu ONGT-urile constãnþene au fost trimise spre aprobarea A.N.S.T., un calendar
de proiecte format din mai mult de 50 de proiecte, printre care enumerãm – Sãptãmâna Naþionalã a
Voluntariatului, Gala Voluntarului, ªcoala de Afaceri, Carnavalul Comunitãþii, ªcoala Managerului de
Proiecte, Zilele Tineretului, Lecþii de Educaþie Civicã, Forumul Judeþean al Organizaþiilor de ºi pentru Tineret,
festivaluri de folclor pentru tineret, etc.
În ceea ce priveºte posibilitãþile de finanþare oferite organizaþiilor de tineret constãnþene, D.J.S.T.
Constanþa doreºte cu sprijinul forului tutelar, Autoritatea Naþionalã pentru Sport ºi Tineret sã organizeze
douã runde de finanþare localã.
Pentru Concursul National de Proiecte, compartimentul de tineret va asigura suportul tehnic necesar
organizaþiilor de tineret ce vor dori sã aplice, în acest sens.
Pentru sezonul estival 2011 – compartimentul tineret îºi propune organizarea a cel puþin douã tabere
tematice, precum ºi organizarea ªcolii Naþionale a Tânãrului Manager.

www.dsjconstanta.ro

53

Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Constanþa

Anexe
RAPORT
Privind acþiunile / activiãþile organizate în cadrul programului
“MIªCARE PENTRU SÃNÃTATE” 2011
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Calendar Judetean 2011
P-1 Programul "Promovarea sportului de performanþã"
A. Campionate Naþionale - etape locale þi judeþene
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B. Alte competiþii locale, judeþene, interjudeþene
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P-II. Programul "Sportul pentru Toþi"
A. Acþiuni organizate în colaborare cu Federaþia "Sportul pentru Toþi"

B. Acþiuni / Activitãþi proprii
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C. Campionate Þcolare þi Universitare - etape locale þi judeþene
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P-III. Programul "Altor activitãþi" care necesitã cheltuieli (conform H.G. 1447/2007)
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NUMÃR DE COMPETITII - ACÞIUNI - ACTIVITÃÞI
DIN CALENDARUL SPORTIV AL D.J.S.T. ÞI CHELTUIELILE EFECTUATE

CENTRALIZATOR AL FONDURILOR ALOCATE
PENTRU DERULAREA CALENDARULUI SPORTIV
AL DIRECÞIEI PENTRU SPORT A JUDEÞULUI CONSTANÞA
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CEI MAI BUNI SPORTIVI – SENIORI 2011

CEI MAI BUNI SPORTIVI – JUNIORI 2011

Premiul Judeþean - ELIZA SAMARA antrenor Filimon Viorel
ºi Liliana Sebe Clubul Sportiv Farul Constanþa
(tenis de masã)

Premiul judeþean - ION PRUNDEANU antrenor Norica Sarchizian
Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”
(canotaj)

1. DIANA BURSUC antrenor Dumitru Rãducanu Clubul
Sportiv Farul Constanþa (canotaj)

1. ANDREEA OGRÃZEANU antrenor Cristina Manea Clubul Sportiv
Farul Constanþa (atletism)

2. ANA PORGRAS antrenor Octavian Bellu ºi Mariana
Bitang Clubul Sportiv Farul Constanþa (gimnasticã)

2. LAVINIA ÞÂRLEA antrenor Georgeta Grijuc Clubul Sportiv ªtiinþa
(canotaj)

3. ANDREI FILIMON Clubul Sportiv Volei 2004 Constanþa
(tenis de masã)

3. MÃDÃLINA RUSU antrenor Norica Sarchizian Liceul cu Program
Sportiv “Nicolae Rotaru” (canotaj)

4. CORINA CONSTANTIN antrenor Maria Fumea ºi Cristiana
Spînu Clubul Sportiv Farul Constanþa (gimnasticã aerobicã)

4. LAURA OPREA antrenor Georgeta Grijuc Clubul Sportiv ªtiinþa
(canotaj)

5. VALENTIN MAVRODINEANU, MIRCEA ZAMFIR ªI
PETRU PORIME antrenor Maria Fumea ºi Cristiana Spînu
Clubul Sportiv Farul Constanþa (gimnasticã aerobicã)

5. LAURA PRICOP antrenor Angheluº Beºleagã Liceul cu Program
Sportiv “Nicolae Rotaru” (haltere)
BIANCA GORGOVAN antrenor Cristiana Spînu ºi Cristina Dulgheroiu
Clubul Sportiv Farul Constanþa (gimnasticã aerobicã)

6. ANDREI ROMEU antrenor Petricã Vasile Clubul Sportiv
Farul Constanþa (navomodelism)
CORNELIU COSTINIUC antrenor Petricã Vasile Clubul Sportiv
Farul Constanþa (navomodelism)

6. IONELA BROASCÃ antrenor Angheluº Beºleagã Liceul cu
Program Sportiv “Nicolae Rotaru” (haltere)
7.

7. CRISTINA BUJIN antrenor Lenuþa Dragomir Clubul Sportiv
Farul Constanþa (atletism)
8. IONUÞ GHEORGHE antrenor Ilie Dascãlu Clubul Sportiv
Farul Constanþa (box)
9. CRISTIAN ROBERT ALBERT antrenor Zoltan Albert Clubul
Sportiv Shiai (Karate WUKF)
DANIEL ASAFTEI antrenor George Ungureanu Clubul Sportiv
“Marina – Academia Navalã” Constanþa (Kempo)
10. IONUÞ NICOLAE antrenor Gabriel Popescu Clubul
Sportiv Karate Dinamic Constanþa (Karate SKDUN)

www.dsjconstanta.ro

CRISTINA TOMA Clubul Sportiv Farul Constanþa (atletism)

8. ANDREEA TÃTARU antrenor Norica Sarchizian ºi Valentin
Sarchizian Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” (canotaj)
LUCIAN MUNTEANU antrenor Stelian Haºoti Liceul cu Program
Sportiv “Nicolae Rotaru” (tenis de masã)
9. MÃLINA MILIU antrenor Gabriel Popescu Clubul Sportiv Karate
Dinamic (karate SKDUN)
10. DIANA DRÃGHICI antrenor Gabriel Popescu Clubul Sportiv
Karate Dinamic (karate SKDUN)
LIVIA COTOBAN antrenor Valerian Musat Clubul Sportiv Farul
Constanta (karate)
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PREMII SPECIALE 2011
CELE MAI BUNE ECHIPE
Handbal Club Municipal Constanþa
? locul I/ Liga Naþionalã Masculinã 2010-2011;
? locul I /Cupa României (m) 2010-2011;
? participare în grupe /Champions League 20102011;
- antrenor Crãciun Ion
Clubul Sportiv „Volei 2004” Tomis Constanþa
? locul I / Div.A1(F) 2010-2011;
? loc I / Cupa României 2010-2011
? optimi finalã /Cupa CEV 2010-2011
- antrenor Darko Zakoc
CEA MAI BUNÃ ECHIPÃ DE JUNIORI
LPS Nicolae Rotaru – Campionã Naþionalã U16 rugby
CEL MAI BUN JUCÃTOR DE HANDBAL
Mihai Popescu – CS HCM Constanþa (seniori)
Iulian Halcã – CSS1 - HCM Constanþa (juniori)
CEA MAI BUNÃ JUCÃTOARE DE HANDBAL
Alexandra Iovãnescu – CSU Neptun Constanþa
(seniori)
Mariana Filip – CSS1 Constanþa (juniori)
CEL MAI BUN JUCÃTOR DE VOLEI
Radu Began – CS Volei Municipal Tomis Constanþa
(seniori)
Alexandru Zahar - CS Volei Municipal Tomis
Constanþa (juniori)
CEA MAI BUNÃ JUCÃTOARE DE VOLEI
Elena Butnaru – CS Volei 2004 Constanþa (seniori)
Cristina Ana Cazacu – CS Volei 2004 Constanþa
(juniori)

PREMIIILE FAIR-PLAY ªI TOLERANÞÃ ÎN SPORT
HAMDI AKYOL – Director Liceul Internaþional
Constanþa
CELE MAI BUNE ASOCIAÞII SPORTIVE ªCOLARE
-6
Gimnaziu:
- AS ªcolarã „BP Hasdeu” Constanþa – loc I Cupa
Consiliului Judeþean C-þa 2010-2011
- AS ªcolarã „Nicolae Toniza” Constanþa – loc II
Cupa Consiliului Judeþean C-þa 2010-2011
- AS Lic. Teoretic „A. Saligny” Cernavodã - loc III
Cupa Consiliului Judeþean C-þa 2010-2011
Liceu:
- AS LPS „Nicolae Rotaru”Constanþa – Loc I etape
judetene ONSS 2010-2011: handbal feminin, fotbal,
tenis de masã fete si bãieþi, volei fete; finale naþionale
ONSS: tenis de masã fete ºi bãieþi; menþiune –
pregãtire teoreticã sportivã.
- AS ªcolarã Colegiul „N. Titulescu” Medgidia - locul
I etape judeþene ONSS 2010-2011: volei bãieþi ºi Loc II
volei fete
- AS G.R.S. Energetic Cernavodã - locul I etape
judeþene ONSS 2010-2011: baschet bãieþi
CEL MAI BUN CLUB DE SENIORI
CS Farul Constanþa – Director General Ilie Floroiu
CEL MAI BUN CLUB DE JUNIORI
LPS Nicolae Rotaru Constanþa – Director Andrei
Szemerjai
PREMIUL DE EXCELENÞÃ PENTRU PROMOVAREA
SPORTULUI CONSTÃNÞEAN ÎN LUME
Horia Tecãu

CEL MAI BUN JUCÃTOR DE RUGBY
Daniel Carpo – CS Rugby Club Judeþean Farul
Constanþa (seniori)
Dumitru Papaiane - LPS Nicolae Rotaru (juniori)
CEL MAI BUN JUCÃTOR DE FOTBAL
Vasilicã Cristocea - CS FC Viitorul Constanþa (seniori)
Bogdan Þîru – Academia Gheorghe Hagi (juniori)
CEL MAI BUN JUCÃTOR DE OINÃ
Mihai Georgescu – CS Frontiera Tomis C-þa

“CEI MAI BUNI JURNALISTI CONSTANTENI AI ANULUI 2011”
CEL MAI BUN JURNALIST DIN PRESA
SCRISA:
Ionut Coman – TELEGRAF
CEL MAI BUN JURNALIST DIN TELEVIZIUNE:
Sorin Cealera - NEPTUN TV
CEL MAI BUN JURNALIST DE RADIO:
Catalin Donose - RADIO CONSTANTA
CEA MAI BUNA IMAGINE TV:
Radu Popa - NEPTUN TV
www.dsjconstanta.ro

CEA MAI BUNA FOTOGRAFIE:
Sorin Danielciuc – TELEGRAF
PREMIUL NEW MEDIA:
Site-ul www.voleiromania.ro
administrat de jurnalistul Gabriel Turcu
CEL MAI BUN REPORTAJ TV:
Costinel Stan - NEPTUN TV
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Mulþumim vouã partenerilor ºi sponsorilor ! Fãrã voi nu am fi reuºit !
Eco Star Rel
Toni's Trade
Recruitment Agency
Five Holding (Brick)
Hig Muntenia
Expertissa Constanta
Vertiroll International
Associated Group Communications
(Congaz)
Euro Vial Lighting
Plasty Prod
Aliment Murfatlar
Tomini Trading

Asirom
Tiriac Auto
Dobrogea Grup
Comat
Loteria Româna
Cofetaria Silvian
Vanimar
Cuget Liber
Telegraf - TV Neptun
Primãria Nãvodari
Primãria Cumpãna
Primãria Techirghiol
Primãria Medgidia

Consiliul Consultativ al DJST Constanþa 2011
Presedinte
ELENA FRÎNCU – Director executiv al DJST Constanþa
Membrii:
HAGI SALIM LEILA – Consilier – Instituþia Prefectului – Judeþul Constanþa;
MUNTEANU PETRICÃ – Director – Primãria Municipiului Constanþa;
VASILE CARMEN – Director – Consiliul Judeþean Constanþa;
STÃNCULESCU GEORGE – Decan – Facultatea de Educatie Fizica si Universitatea “Ovidius”
Constanta;
ANDREESCU ALISS – Inspector general - Inspectoratul ªcolar Judeþean Constanþa;
PARIS ELENA – Doctor – Direcþia de Sãnãtate Publicã Constanþa;
GÎJU MARIANA – Primar – Comuna Cumpãna, prim-vicepreºedinte Asociaþia Comunelor din
România
GHIÞÃ MARIUS – Inspector – Poliþia Rutierã Constanþa
IVAN RAZVAN – Locotenent – Gruparea de Jandarmi Mobilã Tomis Constanta
BURCUÞÃ CONSTANTIN – Locotenent Colonel – Inspectoratul de Jandarmi Constanþa;
FLOROIU ILIE – Director – C.S. Farul Constanþa;
SZEMERJAI ANDREI – Director – Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” Constanþa;
BUZAN RADU EMIL – Director – Clubul Sportiv ªcolar nr. 1 Constanþa;
CADÎR SERHAN – Reprezentant – Asociaþia Judeþeanã de Volei Constanþa;
IONESCU EMIL – Consilier Sport DTSJ Constanþa;
TUDORA MARIANA – Consilier Sport DTSJ Constanþa;
ORZAN MIHAIL – Consilier Sport DTSJ Constanþa;
ÞUÞUIANU MARIAN – Consilier Tineret DTSJ Constanþa;
Secretar:
MUªAT DOINA – Inspector Resurse Umane - DJST Constanþa
www.dsjconstanta.ro

