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RAPORT ACTIVITATE 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret DOLJ 

- anul 2015 - 

I. SPORT 

În anul 2015 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj a urmărit asigurarea 

unui cadru adecvat de desfăşurare a activităţilor sportive pentru valorificarea şi afirmarea 

rolului educativ al sportului, a valenţelor educative și morale ale acestuia. 

Activitatea compartimentului de sport se desfăşoară în baza programelor:  

P I – Sportul de performanţă şi P II - Sportul pentru toţi. 

 

INDICATORI AI ACTIVITĂŢII SPORTIVE 

Centralizarea Calendarului sportiv judeţean, naţional în cadrul programelor  

Promovarea sportului de performanţă (P1) şi Sportului pentru Toţi (P2)  

 

Programul Programate Realizate 

Sportul de performanţă 77 53 

Sportul pentru toţi 87 71 

T o t a l 164 124 

 

Asociaţii Sportive fără personalitate juridică la nivelul județului - 422; 

DJST Dolj a acordat sprijin logistic unui număr de 36 structuri sportive, cu sau fără 

personalitate juridică, ce au dorit să obţină Certificatul de Identitate Sportivă. 

Au fost eliberate de către DJST Dolj 16 Certificate de Identitate Sportivă pentru 

asociaţiile sportive fără personalitate juridică. 

În perioada ianuarie – decembrie 2015 au fost organizate cursuri de formare arbitri 

în colaboarare cu Asociațiile Județene la următoarele discipline: baschet, box și handbal. 

 

P I - SPORTUL DE PERFORMANŢĂ 
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D.J.S.T. Dolj s-a implicat în desfăşurarea a 53 de competiţii sportive prin sprijin 

logistic, acordarea de premii - materiale sportive, tricouri, cupe, medalii, plachete, 

dulciuri şi răcoritoare. 

D.J.S.T. Dolj a asigurat facilităţi financiare şi de spaţiu pentru antrenamentele 

sportivilor nominalizaţi de către federaţiile de specialitate. 

Au fost sprijinite financiar, prin folosirea bazelor sportive cu reduceri, următoarele 

structuri sportive: CSM, LPS Petrache Trişcu, CS Universitatea, Sport Club Municipal, CS 

Olimpic,  BC Lions, Școala de volei, CDS Katamis, Asociația Județeană de Baschet, Asociația 

Județeană de Lupte, Asociația Județeană de Handbal. 

De asemenea în vederea pregătirii şi participării în competiţiile interne şi 

internaţionale au fost acordate alimentații de efort și stagii de pregătire (cantonamente) 

unui număr de 96 sportivi de la 8 cluburi sportive. 

A fost realizată premierea celor mai bune performanțe sportive, acțiune ce a avut 

loc sub titulatura Gala Sportului Doljean. Au fost premiați un număr de: 38 sportivi și 

antrenori ce au obținut rezultate deosebite în competițiile sportive internaționale. 

Premierea a fost realizată cu sprijinul Consiliului Județean Dolj.  

 

a. PRINCIPALELE ACŢIUNI SPORTIVE ORGANIZATE 

 

Campionatul Național de Cros etapa finală, Seniori, tineret, juniori I-II: 

- 350 participanți; 

Campionatul Balcanic de Judo U18: 

- 400 participanți; 

Campionat Municipal de Baschet: 

- 200 participanți; 

Campionat județean de Handbal: 

- 150 participanți; 

Cupa Katamis – dans sportiv: 

- 500 participanți; 

Concurs „Memorialul Ilie Marinescu” – lupte: 

- 155 participanți; 

Campionatul Național de Cros etapa finală – M.Ap.N: 

- 80 participanți; 

Cupa LPS scrimă – copii și speranțe: 

- 150 participanți; 

Campionat Național de Lupte – etapa finala: 

- 450 participanți; 

Cupa Calafatului – concurs internațional de judo copii: 

- 120 participanți; 

Campionat Național judo – U18 – etapa finală: 
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- 244 participanți; 

Cupa Oltenia – dans sportiv: 

 - 310 participanți; 

C.N.de semimaraton - etapă finală: 

 - 120 participanți; 

Concurs Internațional de scrimă – Trofeul Alfredo Bachelli: 

- 100 participanți; 

Campionatul Național de Box -  etapa finală – cadeți: 

- 163 participanți; 

Gala Sportului Doljean. 

 

 

P II - SPORTUL PENTRU TOŢI 

 

Activitate socială de interes naţional, promovează practicarea activitatilor fizice 

sportive de către toate categoriile de populaţie, ca factor de îmbunătăţire a sănătăţii, ca 

mijloc de integrare socială, ca factor de dezvoltare a personalităţii umane, de integrare a 

valorilor morale, de promovare a autodisciplinei, a toleranţei şi respectului.  

În perioada ianuarie – decembrie 2015 au fost organizate 71 acţiuni la care au 

participat în total 9078 persoane. 

DJST Dolj a continuat deruarea proiectelor proprii de anvergură denumite „Vă 

invităm la sport” , ”SUMMER SPORT” și ”Craiova SPORTFEST”. 

 

Proiectul ”Vă invităm la sport!” 

Prin proiectul ”Vă invităm la sport!” se dorește informarea și atragerea tinerilor 

către practicarea în mod organizat a unei activități sportive și constă în organizarea de 

manifestări sportive în școli și gradinițe, evenimente la care participă sportivii seniori și 

juniori practicanți ai diferitelor discipline sportive legitimați la cluburi sportive din 

Craiova. De asemenea, s-au confecționat panouri de informare și flyere ce se distribuie în 

mod organizat în grădinițele și școlile din municipiul Craiova.  

   

 Programul SUMMER SPORT ediția a III-a. Programul are sopul de a atragere  tinerii 

spre mișcare pe timpul vacanței de vară. S-a dorit inițierea tinerilor în practicarea unei 

ramuri de sport și educarea sociabilităţii, colaborării şi a spiritului de ordine si acţiune, cu 

respectarea unui sistem de reguli. 

În acest an au beneficiat de acest program un număr de 373 de persoane la 6 discipline 

(fotbal, baschet, volei, șah, karate, dans). 

Acțiunea Craiova SPORTFEST ediția a II-a, sa desfușurat sub egida acțiunii 

internaționale ”Săptămâna europeană a sportului” și a  avut scopul de a populariza şi 

mediatiza fenomenul sportiv.  
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Obiective: Prezentarea şi promovarea sportivilor craioveni, implicarea populaţiei în 

activităţile sportiv recreative şi în spectacolul sportiv, prezentarea ofertei sportive, în 

vederea atragerii copiilor pentru practicarea sportului de performanţă. 

La această acțiune au participat peste 1400 persoane din care 800 sportivi și antrenori 

de la 22 de cluburi și asociații sportive implicate în acest proiect și peste 600 de 

participanții la activitățile de mișcare 

Au fost organizate demonstratii ale cluburilor sportive. Pe parcursul demonstratiilor au 

avut loc prezentarea celor mai buni sportivilor la sporturile individuale și a echipelor de 

volei, baschet, handbal. 

Cele mai importante acţiuni 2015: 

Crosul Tineretului  - 184 participanți; 

Crosul Ziua Olimpică – 309 participanți; 

Crosul Îndrăgostiților – 62 participanți; 

Crosul Toamnei – 121 participanți; 

Cupa Craiovei – orientare – 300 participanți; 

Cupa 1 Iunie – baschet – 120 participanți; 

Cupa Pelendava – dans și gimnastică aerobică – 470 participanți; 

Pentatlon Olimpic – 16 participanți; 

Cupa Ilie Balaci – fotbal – 40 participanți; 

Sport în familie – 50 participanți; 

Cel mai rapid ren – 120 participanți; 

Cupa Dunării – fotbal, handbal – 110 participanți; 

Cupa Moș Crăciun – baschet, scrimă, karate, judo, handbal – 540 participanți; 

Festivalul Național de Minihandbal – 350 participanți. 

 

II.  TINERET  
 

1.Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul Centrelor de Tineret  
Buget aprobat     42 500 lei din care 

          12 500 lei susţinere 
            30 000 lei acţiuni   

a)Analiza din calendar /proiecte de tineret proprii sau în parteneriat ale Centrelor de 
Tineret  

Centrul de Tineret Craiova “Tinerii în ...Centru!”  „Cariera ta, primii paşi” – 
„Dance with me”, “Clubul de dezbateri EXPRESS” „Centrul de tineret, centrul 
interesului tău! ” 
Centrul de Tineret Giurgiţa – “ Cariera ta, primii paşi”, “Tinerii în ...Centru”, 
“Descoperă-te!” „Centrul de tineret, centrul interesului tău”.  

b)Nr. acţiuni:9 
c)Tip acţiuni – educaţie nonformală:2, informare şi documentare:5,consultanţă şi 
consiliere: 2, 
d)Tip proiect: servicii de consiliere – Cariera ta, primii paşi;  cursuri –Descoperă-te!, Dance 
with me, Tinerii in ...Centru;  evenimente, intâlniri tematice „Centrul de tineret, centrul 
interesului tău” 

 
2.Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din Programul de susţinere a 
activităţilor de tineret  
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Buget  aprobat:  115000 lei  
a) Acţiuni din calendarul de proiecte şi sau în parteneriat: “Competiţia Tinereţii ,”Ziua 

Tineretului-Ziua Europei”, “Ziua Voluntarului ”OlteniaStar”, “Eşti TARE, VolunTARE”; 
“Investesc în mine!” 

b) Nr. acţiuni:6 
 c) Priorităţi indeplinite de programul de guvernare pentru acţiuni proprii şi în 
parteneriat  

- Realizarea unui sistem de securitate socială activă pentru tineri 
- Sprijinirea cu prioritate a programelor, iniţiativelor menite să faciliteze   

asumarea unui rol în viaţa publică a tineretului nostru 
 d) Proiectele DJST Dolj  care au vizat  participare civică “Eşti TARE, VolunTARE”;, 
Competiţia Tinereţii ,”Ziua Tineretului-Ziua Europei”, “Ziua Voluntarului ”OlteniaStar”,  
 e)Proiectele DJST Dolj  care au vizat  participare economică: “Competiţia Tinereţii”, 
“Investesc în mine!” 
f)Rezultatele proiectelor:  
  Competiţia Tinereţii  

10 licee participante  
30% creştere a gradului de implicare a elevilor la activităţi nonformale  

  Ziua Tineretului –Ziua Europei  
800 de tineri conştientizaţi cu privire la importanţa Zielei Tineretului şi a Europei  
30% creştere a implicării tinerilor în proiectele DJSTE Dolj  

Ziua Voluntarului  
50 tineri implicaţi în acţiuni de ecologizare  

OlteniaStar ediţia a VII-a  
20% creştere a consumului cultural în rândul tinerilor  
30 de tineri talentaţi recompensaţi printr-o excursie tematică la Râul Sadului  

Investesc în mine!  
85 de tineri instruiţi în domeniul educaţiei nonformale  

Eşti TARE, volunTARE!  
25 de proiecte şi voluntari promovaţi şi recompensaţi  

g)Parteneri în cadrul proiectelor: Primăria Municipiului Craiova, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj, Consiliul Judeţean al Elevilor Dolj, Liceul de Arte Marin Sorescu, Casa de 
Cultură a Studenţilor, Radio România Oltenia Craiova Craiova , Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Sociale, Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Oltenia,  Crucea 
Roşie filiala Dolj, Asociaţia Suporterilor Olteni, Centrul de Voluntariat Voluntaris 

h)Număr participanţi proiecte proprii: 3150 
i)Număr beneficiari proiecte proprii: 12900 
j)Sume alocate proiecte proprii:70000 lei  
k)Proiecte selectate la Concursul Local de Proiecte 
8 proiecte: “Săptămâna dansului craiovean”- Craiova,  “Pro Lectura”– Slatina, Filiaşi, 

“Alcoolul distruge vieţi”- Craiova, Participarea tinerilor din judeţul Dolj la Concursul 

regional de dezbateri academice – Craiova, Rm Vâlcea, Brădişor, “Fără vicii” –Işalniţa, 

Drănic, “Dă prioritate vieţii” –Craiova, “Fără riscuri” - Craiova, Filiaşi, Bechet, Dăbuleni, 

Melineşti, Perişor, Călăraşi, “Nonformal education for youth” - Craiova, Şimnicu de Sus, 

Mischii şi Gherceşti. 

3.Modalităţi de colaborare cu organizaţii de tineret, fundaţii şi alte instituţii cu 
atribuţii în domeniul tineretului 

Compartimentul pentru Tineret   a avut o bună colaborare cu organizaţiile de şi 
pentru tineret  evidenţiată prin:  

 proiecte în parteneriat cu ongt având drept scop informarea tinerilor 
pe domenii  de interes pentru tineri – „Investesc în mine!”, “Sunt activ”, 
“Civilizaţiile viiilor” 

 sesiuni de consultări cu ongt despre metodologia de finanţare a 
proiectelor de şi pentru tineret, propuneri de îmbunătăţire a metodologiei de 
finanţare, legislaţie în domeniul tineretului  

 Consultanţă acordată ongt-urilor în vederea realizării de proiecte –
sprijinirea de proiecte în scopul constituirii de noi structuri asociative de /pentru 
tineret. 
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III. TABERE 

În anul 2015 Compartimentul Tineret - Tabere din cadrul Direcţiei Judeţene 

pentru Sport şi Tineret Dolj în care activează un referent turism a avut drept scop 

promovarea ofertei turistice pentru tineret în rândul tinerilor. 

Compartimentului Tabere a realizat următorii indicatori : 

 4 sesiuni informative; 
 80 de trimiteri de tineri şi de copiii de revoluţionari în locaţiile din ţară 

aparţinând MTS şi în alte locaţii acreditate cu o perioadă de 6 – 7 zile ; 
 130 de trimiteri de tineri cu dizabilităţi în locaţiile din ţară sau cele 

acreditate; 
 60 de trimiteri de tineri care beneficiază de o măsură de protecţie specială 

conform legii nr. 272/2004 în locaţiile din ţară sau cele acreditate; 
 40 de trimiteri de tineri care provin din medii defavorizate conform H.G. 

776/2010 care beneficiază de oferta turistică a DJST Dolj; 
 30 de trimiteri de tineri în excursii de 2- 3 zile în locaţiile din ţară; 
 34 de tineri talentaţi participanţi la taberele naţionale organizate în 

centrele de agrement din ţară – judeţele Sibiu, Gorj, Constanţa, Teleorman, 
Caraş Severin, Bistriţa Năsăud; 

   2.035  de primiri de tineri în locaţia Baza Turistică şi Griffon Youth Hostel 
Craiova;  
În cadrul DJST Dolj există 2 locaţii în administrare : 

1. Centrul de Agrement Calafat – tabără nefuncţională din anul 2006. 

2. Baza Turistică şi Griffon Youth Hostel Craiova – în sistem de primiri 

cazări ocazionale. 

              Primiri - cazări ocazionale în Baza Turistică şi Griffon Youth Hostel 

Craiova în perioada 01.01 – 31.12.2015 

PRIMIRI ÎN PERIOADA DE EXTRASEZON  01.01.2015 – 31.12.2015 

DJST CA/Bază turistică Nr. participanţi Grad de ocupare extrasezon 

DOLJ Hostel Griffon şi Baza Turistică Craiova   2.035 Nr. înnoptări = 19.597 

Grad ocupare = 40,06 % 

 

Birou SPORT       Birou TINERET 

Întocmit,       Intocmit, 

Expert        Consilier, 

Milu Mihai       Balutoiu Camelia 

Consilier,       Consilier, 

Daniel Găvan       Neamtu Diana 

        Referent, 

Chimijliu Aurelia 
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