
Şedinţa de analiză asupra activităţii 

Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 

Constanţa în anul 2010

Constanţa, 14 Aprilie 2011, ora 11.00, 

Pavilionul Expoziţional Constanţa

Bilanţ 2010

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa



ÎNDEMNUL DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET CONSTANŢA

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa

Invingatorii nu renunta, 

iar cei ce 
renunta 

nu ajung invingatori.

           
       (proverb japonez)

,

,

(

(

(

(



1. Reuşita comasării în termen ale celor două direcţii de tineret şi sport în Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Constanţa începând cu 01.10.2010.
2. Realizarea proiectului judeţean „Să vorbim despre Constanţa prin sport”.
3. Subvenţii pe măsură de la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.
4. Sprijin financiar al Consiliului Judeţean şi al Primăriei Municipiului Constanţa.
5. Sprijin logistic şi recunoaştere din partea Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa.
6. Perfecţionarea continuă a salariaţilor fostelor direcţii de sport şi tineret.
7. Parteneriat performant cu instituţiile locale care au atribuţii în sport şi tineret (Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universităţile constănţene, Gruparea Mobilă de 
Jandarmi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa, Poliţia Rutieră, Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia pentru Sănătate Publică, administraţia 
locală).
8. Posibilitatea realizării de venituri proprii urmare a unui management economic bun.
9. Parteneriat performant cu structurile sportive private şi publice din judeţ, cu organizaţiile 
neguvernamentale de şi pentru tineret.
10. Existenţa în judeţ a unor structuri sportive de nivel european şi mondial.
11. Acordarea de facilităţi în pregătirea sportivă a structurilor private, publice, a cluburilor sportive 
şcolare şi a organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret.
12. Organizarea în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa şi Primăriile Locale a unor activităţi 
sportive şi de tineret în conformitate cu legislaţia administraţiei locale la cererea populaţiei judeţului 
Constanţa din mediul rural.
13. Modernizarea şi extinderea Sălii Sporturilor din Constanţa în vederea organizării Ligii Campionilor 
Europeni la handbal cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Constanţa (600.000 lei) şi al Autorităţii 
Naţionale pentru Sport şi Tineret (200.000 lei) şi al unor societăţi comerciale şi instituţii publice 
(Şantierul Naval Constanţa, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanţa, SC Franc Construct SRL - arhitect Caradima Sterie, SC Doni Cris SRL, SC Daxi 
Cleaning SRL, SC Vertiroll International SRL).
14. Feed-back permanent între salariaţii Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa şi 
nevoile structurilor sportive, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret de nivel 
judeţean şi naţional în prestarea de servicii sportive şi de tineret.
15. Relaţie de fair - play, solidaritate, recunoaştere şi susţinere a Clubului Sportiv „Farul” Constanţa.
16. Existenţa Comisiei de Educaţie Sportivă ca instrument de lucru al Direcţiei Judeţene pentru Sport 
şi Tineret în realizarea proiectelor de sport şi tineret.
17. Promovarea programelor judeţene: Educaţie pentru sănătate, Educaţie prin sport, Combaterea 
Violenţei şi a Dopajului în Sport, Mişcare pentru Sănătate, Educaţie Olimpică, Sport Şcolar şi 
Universitar în parteneriat cu serviciile deconcentrate cu atribuţii în sport şi administraţia locală.
18. Existenţa a 2 centre olimpice în judeţ cu finanţarea lor de către COSR, ANST, DJST Constanţa: 
Tenis de masă – LPS Nicolae Rotaru, Canotaj – DJST Constanţa.
19. Editarea în cadrul programului ISTORIA SPORTULUI CONSTĂNŢEAN a Istoriei GIMNASTICII, 
care se alătură Luptelor, Oinei, Scrimei, Boxului şi Handbalului.
20. Îndrumarea şi controlul în asociaţiile sportive din mediul rural şi în cluburile sportive constănţene.
21. Cooptarea foştilor sportivi de performanţă în administraţia sportivă.
22. Promovarea examenului de competenţă pentru funcţia de director executiv al Direcţiei nou 
formată de către doamna Elena Frîncu, iar funcţia de director executiv adjunct a doamnei Cristina 
Brânzoi.
23. Puterea echipei Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa de a trece (indiferent de 
renunţări şi neîmpliniri) peste momentele grele de reconstrucţie a noii instituţii în perioada septembrie 
– decembrie 2010, promovând valorile în care angajaţii instituţiei au crezut – responsabilitate, 
atitudine, competenţă, spirit de echipă, transparenţă, echitate.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa

ÎMPLINIRI ALE ECHIPEI DIRECŢIEI JUDEŢENE 
PENTRU SPORT ŞI TINERET CONSTANŢA ÎN 2010
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ORDINE DE ZI

În domeniul sportului

1. Raport privind activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, în anul 2010, care va 
cuprinde următoarele:
a) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din “Promovarea sportului de performanţă”- P1
- număr total de compeţii-planificat/realizat;
- număr de competiţii finanţate, cheltuieli din subvenţie, cheltuieli din venituri proprii/cost mediu pe 
competiţie;
- susţinerea activităţii de performanţă: cantonament, semicantonament, echipament sportiv şi medicamente 
de efort, cheltuieli cu alimentaţia de efort, număr de sportivi; 
- rezultatele în campionatele naţionale: disciplina sportivă, categoria de vîrstă, locurile I-III;
- rezultate obţinute în competiţiile oficiale: Campionat European, Campionate Mondiale, Cupă Europeană, 
Cupă Mondială, Jocuri Olimpice;
- contribuţii la loturi: sportivi/antrenori, disciplina sportivă;
- alte rezultate obţinute cu participare internaţională;
- sprijin acordat  COPJ  şi loturilor care se pregătesc pe raza judeţului;
- activităţii în colaborare cu federaţiile, altele decât etapele locale şi judeţene;
- evidenţă sportivi, antrenori, arbitrii, instructori în activitate;
- implicarea asociaţiilor judeţene pe ramură în derularea competiţiilor sportive.
b) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul ”Sportul pentru toţi” – P2
- număr total de competiţii - planificat/realizat;
- număr de competiţii, acţiuni şi activităţi finanţate, cheltuieli din subvenţii, cheltuieli din venituri proprii, cost 
mediu pe competiţie;
- derularea programului naţional ”Mişcare pentru sănătate” conform Hotărârii 283/13.03.2003;
- colaborarea cu Federaţia Naţională ”Sportul pentru toţi”.
Derularea calendarului sportiv  din punctul b):           
- număr de competiţii, acţiuni, activităţi pe ramură de sport, categorii de vârstă, finanţate şi nefinanţate, 
cheltuieli efectuate pentru P1(cap.IA+B:Cap.III) şi P2(Cap.IIA+B+C);
- programe şi acţiuni derulate în afara calendarului, cheltuieli efectuate;
- protocoale şi convenţii de parteneriat;
c) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul ”Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei 
materiale sportive” din judeţ.
- stadioane, unităţi de cazare şi alimentaţie a sportivilor (dacă este cazul), săli, terenuri sau alte spaţii 
omologate pentru competiţii oficiale;
- subvenţia aprobată, cheltuieli cu reparaţii, cu dotări, investiţii noi;
- venituri realizate;
- total baze sportive în evidenţă;
d) Stadiul realizării protocoalelor sau convenţii de parteneriat încheiate cu primăriile, inspectoratele şcolare 
judeţene şi alte instituţii.
e) Organizarea şi derularea calendarului sportiv local şi judeţean.
f) Situaţia sportului şcolar din judeţ şi propuneri de optimizare a acestuia.
g) Situaţia constituirii asociaţiilor judeţene pe ramură de sport, precum  şi a asociaţiilor sportive fără 
personalitate juridică.
h) Situaţia şi modul de funcţionare a sistemului de medicină sportivă şi asistenţă medicală în judeţ (asistenţa 
medicală la antrenamente şi competiţii, acordarea avizului medical, etc.).
i) Aprecierea  şi evaluarea activităţii personalului cu atribuţii în domeniu:
- repartizarea pe discipline sportive a personalului de specialitate din direcţie;
- aportul la realizarea calendarului a fiecărui cadru de specialitate;
- alte activităţi suplimentare în cadrul direcţiei pe care le efectuează personalul de specialitate.
j) Măsuri şi modalităţi de îndrumare şi control în  teritoriu;
- planificarea anuală a controlului, graficul de control la structurile sportive;
- măsuri întreprinse pentru remedierea deficienţelor depistate.
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k) Relaţia şi sprijinul acordat de Direcţia judeţeană, clubului din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport 
şi Tineret, asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi celorlalte structuri sportive în condiţiile legii.
l) Rolul şi implicarea Direcţiei judeţene în susţinerea şi organizarea activităţii sportive în comunele şi oraşele 
mari.
m) Modalităţi de colaborare cu organele administraţiei publice locale, inspectoratul şcolar judeţean, alte 
instituţii implicate în sport.
2.Prezentarea execuţiei bugetare pe anul 2010 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011.
3.Dezbateri.
4.Diverse.
5.Prezentarea proiectului programului de activitate şi calendarului sportiv judeţean pe anul 2011.
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În domeniul tineretului

    Raportul privind activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, în anul 2010, în domeniul 
tineretului va cuprinde: 
1.Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din Programul de centre de tineret -P1.
a) acţiuni din calendarul de acţiuni/proiecte de tineret proprii şi/sau în parteneriat al centrului/centrelor de 
tineret
- numărul acţiunilor;
- tip acţiune, tipul proiectului;
- numărul de participanţi;
- bugetul alocat şi atras din alte surse
b) acţiuni de susţinere,
2. Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din Programul de susţinere a acţiunilor de tineret-P2
a) acţiuni din calendarul de acţiuni/proiecte de tineret proprii şi/sau în parteneriat ale DSJT-DTMB
- numărul acţiunilor
- priorităţile îndeplinite ale programului de guvernare pentru acţiuni proprii  sau în parteneriat ale DSJT-
DTMB
- rezultatele proiectelor
- partenerii din cadrul proiectelor
- numărul de participanţi
- numărul de beneficiari
b) proiecte selectate la concursurile locale
- numărul proiectelor finanţate
- rezultatele proiectelor
- partenerii din cadrul proiectelor
- numărul de participanţi
- numărul de beneficiari
c) proiecte selectate la Concursul naţional de proiecte
- componenta naţională
- componenta internaţională
- numărul proiectelor finanţate
- rezultatele proiectelor
- partenerii din cadrul proiectelor
- numărul de participanţi
- numărul de beneficiari
3. Modalităţi de colaborare cu organizaţiile de şi pentru tineret, consiliile elevilor, fundaţia judeţenă pentru 
tineret, organele administraţiei publice locale şi alte instituţii cu atribuţii în domeniul tineretului.
4. Aprecierea şi evaluarea activităţii personalului cu atribuţii în domeniul de tineret.
5. Prezenterea execuţiei bugetare pe anul 2010 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011. 
6. Propuneri de optimizare a domeniului tineretului.
7. Prezentarea de propuneri de acţiuni pentru tineret la nivelul local, naţional pentru anul 2011.
8. Dezbateri
9. Diverse

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa



1. Raport privind activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa în anul 2010.

a) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din “Promovarea sportului de 
performanţă” - P1

Programul 
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Realizat – 631

Planificat – 615

Procent 102,6%

- susţinerea activităţii de performanţă: cantonament, semicantonament, echipament sportiv 
şi medicamente de efort, cheltuieli cu alimentaţia de efort, număr de sportivi;

FACILITATI ACORDATE IN BAZELE SPORTIVE ALE DIRECTIEI PENTRU SPORT A 
JUDETULUI 

cheltuieli 
din subvenţie 
– 465 248 lei

cheltuieli 
din venituri proprii 
– 123 132 lei

număr de competiţii finanţate - 243

cost mediu pe competiţie – 2 421 lei

- număr de competiţii finanţate - număr total de compeţii:

ESTIMAT  REALIZAT
CHIRII SALI 250000 290924
CHIRIE PISTA STADION 60000 68953
CAZARE 35000 38680
TRANSPORT 25000 28786
HRANA 58000 60329
ALIMENTAŢIE DE EFORT (la 285 sportivi) 90000 92098
TOTAL GENERAL FACILITATI 428000 487672

- rezultatele în campionatele naţionale: 
   

- rezultate obţinute în competiţiile oficiale: Campionat European, Campionate Mondiale, 
Cupă Europeană, Cupă Mondială
Jocuri Olimpice de Tineret: Locul III – Ioan Prundeanu la Canotaj
Campionate Mondiale Seniori: Locul I – 6, Locul II – 10, Locul III – 4, Locul IV – 1, Locul V – 2
Campionat Mondial Universitar:  Locul I – 1
Campionat Mondial Juniori, Cadeti, Copii – Locul I – 3, Locul II – 8, Locul III – 2, Locul IV – 2
Campionate Europene Seniori: Locul I – 2, Locul II – 3, Locul III – 2, Locul IV – 0, Locul V – 1
Campionat European Tineret, Juniori, Cadeţi: Locul I – 9, Locul II – 1, Locul III – 3, Locul V – 1
Total General: Locul I – 21, Locul II – 22, Locul III – 12, Locul IV – 3, Locul V – 4

În domeniul sportului

251251258258 302302

Locul I
Locul II

Locul III
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- contribuţii la loturi:  
Loturi olimpice – 21

Loturi naţionale de seniori – 59
Loturi naţionale de tineret – 14
Loturi naţionale de juniori I – 92
Loturi naţionale de juniori II – 13
Loturi naţionale de cadeţi – 33

Loturi naţionale de copii – 6

- alte rezultate obţinute cu participare internaţională
Prezenţa în Cupele Europene a echipelor Handbal Club Municipal Constanţa – calificare 

grupe, Volei Club Municipal – CEV Cup şi GM Capital Challenge Cup, CS Volei 2004 Constanţa – 
CEV Cup.
- sprijin acordat  COPJ  şi loturilor care se pregătesc pe raza judeţului;

În Constanţa funcţionează 2 centre olimpice cu finanţarea lor de către COSR, ANST, DJST 
Constanţa: Tenis de masă – LPS Nicolae Rotaru, Canotaj – DJST Constanţa. 

DJST Constanţa a acordat sprijin financiar - logistic în echipament şi materiale sportive din 
venituri proprii de 30.000 lei.
- activităţii în colaborare cu federaţiile, altele decât etapele locale şi judeţene;

Total – 238 
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LOTURI NATIONALE SI OLIMPICE IN TERITORIU - 2010

LOTURI NATIONALE
ATLETISM 33 ACTIUNI 
FOTBAL     3 ACTIUNI
HANDBAL   1 ACTIUNI
RUGBY   1 ACTIUNI
TENIS MASA   5 ACTIUNI 
VOLEI   9 ACTIUNI 
TOTAL ACTIUNI LOTURI NATIONALE – 52

LOTURI OLIMPICE
CANOTAJ 13 ACTIUNI
NATATIE   3 ACTIUNI
GIMNASTICA   6 ACTIUNI
KAIAC-CANOE   6 ACTIUNI
SCRIMA   2 ACTIUNI
TOTAL ACTIUNI LOTURI OLIMPICE - 30

ACTIUNI DERULATE = 82
LOTURI NATIONALE = 42
LOTURI OLIMICE    = 30
TOTAL VALOARE  ACTIUNI  = 815360 LEI

- evidenţă sportivi, antrenori, arbitrii, instructori în activitate
Număr sportivi legitimaţi în anul 2010: 
Seniori masculin – 1353, feminin – 458; Total – 1811
Tineret/Juniori /Cadeţi masculin – 1509, feminin – 760; Total – 2269
Copii masculin – 1140, feminin – 586; Total – 1726
Număr antrenori activi în anul 2010 – 210; antrenori emeriţi - 32
Număr arbitrii activi în anul 2010 – 162
Număr instructori sportivi în anul 2010 – 183

- implicarea asociaţiilor judeţene pe ramură în derularea competiţiilor sportive
Asociaţiile Judeţene au fost un partener loial şi stabil în derularea calendarului judeţean în 

anul 2010.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa



b) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din Programul ”Sportul pentru toţi” - P2:

- număr total de competiţii:                                               acţiuni şi activităţi finanţate
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Planificat – 200

Realizat – 212 

Procent 106% Acţiuni – 212

Cost mediu pe competiţie 1255 lei

Venituri 
proprii – 
166 022 lei

Cheltuieli 
din subvenţii – 
100 000 lei

- derularea programului naţional ”Mişcare pentru sănătate” conform Hotărârii 
283/13.03.2003; (conform anexei)

- colaborarea cu Federaţia Naţională ”Sportul pentru toţi”, prin Asociaţia Judeţeană 
“Sportul pentru Toţi”: 43 acţiuni – 30200 lei

Derularea calendarului sportiv  din punctul b):           
- număr de competiţii, acţiuni, activităţi pe ramură de sport, categorii de vârstă, finanţate şi 
nefinanţate, cheltuieli efectuate pentru P1(cap.IA+B:Cap.III) - 422 şi P2(Cap.IIA+B+C) - 172; (vezi 
anexă)
- programe şi acţiuni derulate în afara calendarului, cheltuieli efectuate – nu este cazul;

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa



c) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul ”Întreţinerea, funcţionarea şi 
dezvoltarea bazei materiale sportive” din judeţ.
- stadioane, unităţi de cazare şi alimentaţie a sportivilor (dacă este cazul), săli, terenuri sau alte spaţii 
omologate pentru competiţii oficiale;
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COMPLEX SPORTIV 
TOMIS CONSTANTA

CENTRUL OLIMPIC 
NAVODARI

1.Reparatie capitala 
camin cazare-instalatii 
sanitare,inlocuit 
usi,refacere grupuri 
sanitare, termosistem 
sala gimnastica, 
Valoarea achizitiei 
(inclusiv proiect)
Total = 397 328 lei

2.Dotari sala sport-
tribuna retractabila
Valoarea achizitiei 

Total = 119 684 lei

1.Reparatie capitala 
centrala termica   
Valoare achizitiei (inclusiv 
proiectare) 
Total = 102 998 lei

2.Reparatie capitala 
conducta de refulare si 
statie pompare 
Valoarea achizitiilor
Total = 58 912 lei

3.Dotari functionale 
pentru activitatea 
sportiva
- Plita cu cuptor
- Gratar si cantar
Valoarea achizitiilor
Total = 25 800 lei

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa
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RESTAURANT SPORT-
HOTEL SPORT

SALA SPORTURILOR 
CONSTANTA

1.Reparatie capitala 
instalatie-ventilatie hota
Valoarea achizitiilor
Total = 20 085 lei   

               
2.Reparatie capitala-
proiectare executie 
sistem alimentare  gaze 
naturale si conversia a 
doua cazane apa calda 
centrala termica

Valoarea achizitiilor
Total = 61 258 lei

3.Dotari functionale 
pentru activitatea 
sportiva
Expresor cafea 
Frigider profesional
Valoarea achizitiilor
Total = 11 290 lei
          

1.Reparatie capitala 
–redimensionare-
extindere-proiectare 
suprafata de joc si 
gradene
Valoarea achizitiei 
(inclusiv proiect)
Total = 523 120 lei

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa
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- subvenţia aprobată, cheltuieli cu reparaţii, cu dotări, investiţii noi; 

Distributia pe surse de finantare a activitatii 
Transferuri: 100.000 lei
Subventie ANST: 4.320.256 lei
Venituri proprii ANST: 614.746 lei
Subventie Consiliul Judetean C-ta: 106.476 lei
Subventie Primaria C-ta: 25.300 lei
Venituri proprii DJST C-ta: 2.415.218 lei

- venituri realizate;
 
Contracte economice: 153.261 lei
Reclama: 246.034 lei
Cazare: 556.423 lei
Vanzare marfa: 667.252 lei
Regie: 339.812 lei
Activitati diverse: 344.108 lei
Prestari servicii cu ora: 108.328 lei
TOTAL: 2.415.218 lei          

               - total baze sportive în evidenţă - 211;

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa
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d) Stadiul realizãrii protocoalelor sau convenţii de parteneriat încheiate cu primãriile, 
inspectoratele şcolare judeţene şi alte instituţii.

e) Organizarea şi derularea calendarului sportiv local şi judeţean – conform anexã.

f) Situaţia sportului şcolar din judeţ şi propuneri de optimizare a acestuia

1 Administratie publica - 6
2 Asociatii si fundatii - 5
3 Cluburi sportive private - 23
4 Asociatii judetene pe ramura de sport - 13
5 Cluburi sportive publice - 5
6 Asociatii sportive scolare - 11
7 Contracte voluntariat - 14

Sportul scolar finantat de catre Directia pentru Sport a Judetului Constanta 
Olimpiada Nationala a Sportului Scolar - CAMPIONI JUDETENI 2010

Total participare / discipline sportive:
~ 10 /faza judeteana
~ 10 / faza zonala

FAZA ZONA la CONSTANTA
Total participanti: Participanti:
1803 elevi 228 elevi + 62 profesori/arbitrii/asistenti medicali 

= 290 participanti
Finantare DSJ: 5,582 lei

FAZA MUNICIPIU SI JUDET
Participanti:
1575 elevi + 372 profesori/arbitrii/asistenti medicali = 1947 participanti
Finantare DSJ: 37,460 lei

CUPA LICEELOR – conform anexă

Propuneri de optimizare a sportului şcolar:

- Motivarea profesorilor pentru participarea la competiţii în programul extracurricular.

- Organizarea unor competiţii în vacanţele şcolare.

- Trecerea sportului şcolar sub o singură comandă instituţională.

- Efectuarea unui sondaj de opinie pentru depistarea opţiunilor lor privind practicarea unui sport.

Menţionăm că între Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa 
şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa 

există un parteneriat performant.

Total finantare DSJ: 43042 LEI

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa



ASOCIAŢII JUDEŢENE PE RAMURÃ DE SPORT

2
0

1
0

    g) Situaţia constituirii asociaţiilor judeţene pe ramură de sport, precum  şi a asociaţiilor sportive 
fără personalitate juridică.
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ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE ATLETISM CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE CANOTAJ CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE GIMNASTICÃ CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ SPORTUL PENTRU TOŢI CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE ŞAH CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE VOLEI CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE BOWLING CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE FOTBAL CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE YACHTING CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE HANDBAL CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE LUPTE CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE BOX CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE SCRIMÃ CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE BASCHET CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE TENIS CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE RUGBY CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE TAEKWON-DO I.T.F. CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE OINÃ CONSTANŢA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE TIR CU ARCUL

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE TIR SPORTIV

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ DE JUDO

ASOCIAŢIA JUDEŢEANÃ CONSTANŢA  PENTRU  PERSOANE CU HANDICAP

   Asociaţiile Sportive fără personalitate juridică constituite pe raza judeţului Constanţa în anul 2010 au fost în 
număr de 9 astfel: Asociaţia Sportivă “Pontica” Constanţa, Asociaţia Sportivă “Neptun” Constanţa, Asociaţia 
Sportivă “Neptun” Costineşti, Asociaţia Sportivă “Tenis Litoral” Constanţa, Asociaţia Sportivă “Nicolae 
Rotaru” Constanţa, Asociaţia Sportivă “Ideal” Cernavodă, Asociaţia Sportivă “Tineretul Valea Dacilor”, 
Asociaţia Sportivă “Pro 37” Constanţa, Asociaţia Sportivă “33 AS” Constanţa.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa



    h) Situaţia şi modul de funcţionare a sistemului de medicină sportivă şi asistenţă medicală în 
judeţ (asistenţa medicală la antrenamente şi competiţii, acordarea avizului medical, etc.).

14www.dsjconstanta.ro

Sprijin logistic acordat structurilor sportive din judeţul Constanţa 
pentru acordarea vizelor medicale de către cei 4 medici specialişti ai 
cabinetului de medicină sportivă din cadrul Policlinicii II Constanţa şi a 
cabinetului de medicină sportivă cu 1 medic specialist din Medgidia.

Asistenţa medicală de specialitate la competiţii sportive prin 
prezenţa  unui număr de peste 30 de medici şi asistenţi medicali din 
cadrul Direcţiei pentru Sănătate Publică Constanţa şi a Policlinicii 
Iowemed Constanţa.

Colaborarea cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Constanţa şi 
Policlinica Iowemed Constanţa pentru asigurarea ambulanţelor cu 
resuscitare şi medic, necesare la competiţiile sportive organizate în 
judeţul Constanţa.

Realizarea unui parteneriat cu Agenţia Naţională Antidoping privind 
practicarea la Constanţa a unui „Sport Curat”.

Colaborarea cu Centrul de Recuperare Medicală Axis Constanţa, în 
vederea recuperării medicale a sportivilor de înaltă performanţă.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa



I) Aprecierea  şi evaluarea activităţii personalului cu atribuţii în domeniu:
            - repartizarea pe discipline sportive a personalului de specialitate din direcţie;

15www.dsjconstanta.rowww.dsjconstanta.ro
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- alte activităţi suplimentare în cadrul direcţiei pe care le efectuează personalul de specialitate.

17www.dsjconstanta.rowww.dsjconstanta.ro

„Succesul nu înseamna absenta esecurilor, 
înseamna realizarea obiectivelor finale.”

Sunt fisuri !
Reconstruim, ne vom aduna...

Noua echipă DJST Constanţa

,
(

(

,
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318www.dsjconstanta.rowww.dsjconstanta.ro

j) Măsuri şi modalităţi de îndrumare şi control în  teritoriu:

k) Relaţia şi sprijinul acordat de Direcţia judeţeană, clubului din subordinea Autorităţii Naţionale 
pentru Sport şi Tineret, asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi celorlalte structuri sportive în 
condiţiile legii.

Performanta

UnitateColegialitate

Onoare

Demnitate

Curaj

Competitie
Victorie

Infrangere

Sport
Administratie

CS Farul
Sprijinul financiar către CS Farul Constanţa 

în anul 2010 a fost de 101.342 lei 

(cazare, masă, chirie sală, transport, 
premieri)

Profesionalism

Parteneriat Fair-play
Parteneriat

Victorie

Profesionalism

Curaj

Demnitate

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa
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SUME ACORDATE STRUCTURILOR  SPORTIVE DIN FONDURI  NERAMBURSABILE
PE ANUL 2010

 P1  PROGRAMUL  SPORTUL  DE PERFORMANTA
P2  PROGRAMUL  SPORTUL  PENTRU  TOTI

SUME ACORDATE STRUCTURILOR  SPORTIVE DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2010

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa
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l) Rolul şi implicarea Direcţiei judeţene în susţinerea şi organizarea activitãţii sportive în comunele şi 
oraşele mari.

echipament 
sportiv, 

cupe, diplome, 
premii, transport, 

tabara 
recreativ sportiva
TOTAL GENERAL

 42985 lei

Baraganu
Mangalia

SaceleMedgidia

Ghindaresti

Cernavoda

Techirghiol

Lumina

Cumpana
Costineşti

Tuzla

OstrovMurfatlarDorobantu

Harsova

Poarta Alba

Nisipari 

Mircea Voda

Limanu

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa
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m) Modalităţi de colaborare cu organele administraţiei publice locale, inspectoratul şcolar judeţean, 
alte instituţii implicate în sport.

Executia bugetara pe anul 2010

Derularea proiectului Judeţean  – finanţat de Consiliul 
Judeţean Constanţa, proiect inclus în Ghidul de bune practici al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
“Prevenirea Corupţiei prin Inovaţie şi Calitate în sectorul public”

 în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa
 – Ediţia a XX-a finanţat de Primăria Municipiului Constanţa

 în parteneriat cu Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa
Evenimente sportive organizate în parteneriat cu primăriile locale cu ocazia zilelor comunelor şi a oraşelor. 

Sprijin financiar de la Consiliul Judeţean Constanţa 2 871 476 lei pentru:
RCJ Farul 
CVM Tomis
HCM Cţa
CS Volei 2004 
DSJ C-ţa 
Asociaţia Judeţeană de Rugby C-ţa 
Fundaţiei pentru Sprijinirea Sportului Constănţean

Sprijin financiar de la Primăria Municipiului Constanţa 1 965 300 lei pentru:
HCM Cţa 
CS Tomis Cţa 
DSJ Cţa

Total: 4 836 776 lei

2.Prezentarea execuţiei bugetare pe anul 2010 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011.

Total venituri realizate: 7.581.996 lei, din care:
- Venituri proprii DJST C-ta: 2.415.218 lei
- Venituri proprii ANST: 614.746 lei
- Subventie ANST:  4.320.256 lei
- Transferuri: 100.000 lei
- Subventie bugete locale: 131.776 lei

Total cheltuieli efectuate: 51.279.456 lei, din care:
- Cheltuieli de personal: 1.997.734 lei
- Cheltuieli materiale: 4.915.837 lei
- Cheltuieli activitate de sport si tineret: 922.514 lei
- Transferuri: 100.000 lei
- Reparatii capitale: 42.533.374 lei
- Cheltuieli de capital: 809.997 lei

Nr. structuri sportive finantate din fonduri nerambursabile (transferuri) : 16 
Estimat: 100.000 lei
Realizat: 100.000 lei

“Să vorbim despre Constanţa prin sport”

Cupa Primăverii
Cupa “1 Iunie”
World Harmony Run

VP DJST

VP ANST

Subv ANST

Transferuri bugete locale

Cheltuieli materiale

Reparatii capitale

activitate sport 
si tineret

Cheltuieli de 
personal

Transferuri

Cheltuieli de 
capital

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa



Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011

Venituri din proprietati:                                       181.116 lei
Venituri din prestari de servicii:                          822.146 lei
Contributii pentru tabere si turism scolar:       3.412.336 lei
Subventie ANST:                                             2.399.240 lei

TOTAL: 6.814.838 lei

Cheltuieli de personal:                                       2.251.938 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii:                           3.892.900 lei
Actiuni cu character stiintific si social cultural:     470.000 lei
Cheltuieli de capital:                                             200.000 lei

TOTAL: 6.814.838 lei

3.Dezbateri.

4.Diverse.

5.Prezentarea proiectului programului de activitate şi calendarului sportiv judeţean pe anul 2011. 
(conform anexa)
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HCM Constanţa

- Campioana României la handbal masculin 

- A reprezentat România în cea mai importantă 
competiţie a continentului: Liga Campionilor, 
fiind repartizată în Grupa D, alături de echipe 
redutabile ale Europei: Renovalia Ciudad Real, 
SG Flensburg-Handewitt, HC Croaţia Zagreb, 
HC Sankt Petersburg, HC Bosnia Sarajevo. 

- Finalistă a Cupei României

- Jucători convocaţi la echipa naţională 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa
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CVM Tomis Constanţa

- Vicecampioana României la volei masculin 

- A reprezentat România în două competiţii continentale 
importante: Cupa CEV, apoi GM Capital Challenge 
Cup, înfruntând echipe de prim calibru: SCC Berlin 
(Germania) şi Gazprom Ugra Surgut (Rusia). 

- Câştigătoare a Cupei României

- Jucători convocaţi la echipa naţională

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa
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CSV 2004 Tomis Constanţa

- Vicecampioana României la volei feminin 

- A reprezentat România în cea de-a doua competiţie 
inter-cluburi, ca importanţă, a Europei: Cupa CEV, 
ajungând până în sferturile de finală, fază în care a 
fost eliminată de Uralochka Ekaterinburg (Rusia), 
una dintre forţele voleiului feminin mondial

- Jucătoare convocate la echipa naţională

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa
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RCJ Farul Constanţa

- Câştigătoarea medaliilor de bronz în 
Divizia Naţională de rugby 

- Sfert-finalistă în Cupa României 

- Ocupanta locului VI în Campionatul 
Naţional de rugby în 7 

- Jucători convocaţi la echipa naţională 
şi la Selecţionata Bucureşti, 
participantă în Challenge Cup

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa
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CS Tomis Constanţa 

- Câştigătoarea medaliilor de bronz în 
Liga Naţională de handbal feminin 

- A reprezentat România în Cupa Cupelor, 
cea de-a doua competiţie inter-cluburi ca 
valoare din Europa 

- Jucătoare convocate la loturile naţionale 
de seniori şi tineret ale României 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa




