
 

 

 

 

  Raport privind activitatea Directiei Judetene pentru Sport si 

Tineret Salaj in anul 2015 

  Activitatea Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Salaj s-a desfasurat in anul 

2015, in conformitate cu: Legea 69/2000, Legea Educatiei Fizice si Sportului, cu completarile 

si modificarile ulterioare; cu H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere 

in aplicare a Legii 69/2000; cu H.G. nr.19/2013 privind organizarea si functionarea M.T.S. cu 

modificarile si completarile ulterioare; cu H.G. nr.776/2010 privind organizarea si functionarea 

D.J.S.T.-urilor. 

  Raportul activitatii Directiei pe anul 2015 este structurat pe 3 paliere: sport, 

tineret si tabere. 

In domeniul sportului 

  Principalele obiective pe care D.J.S.T. Salaj le-a avut in anul 2015, au vizat 

urmatoarele aspecte: 

- realizarea Calendarului Sportiv Judetean, prin urmarirea desfasurarii tuturor competitiilor 

sportive la datele planificate si cu respectarea regulamentelor stabilite; 

- realizarea obiectivelor si indicatorilor cuprinsi in cele doua programe derulate in anul 

2015: “Promovarea sportului de performanta” si “ Sportul pentru Toti”; 

- sprijinirea sportului scolar, in vederea realizarii obiectivelor specifice atat a sportului 

scolar de performanta, cat si a activitatii sportive ce intra in principal in organizarea 

Federatiei Sportului Scolar si Universitar; 

- organizarea de actiuni de selectie pentru completarea grupelor de incepatori si avansati 

ale cluburilor de performanta din judetul Salaj la toate nivelele; 

- prevenirea si combaterea violentei in sport, promovarea tolerantei si a spiritului de fair-

play prin sport; 

- prevenirea si combaterea utilizarii de catre sportivi a substantelor interzise. 

S-a urmarit cresterea eficientei si a numarului de actiuni sportive organizate la nivelul 

judetului, a ajutorului dat structurilor sportive, a realizarii obiectivelor propuse, a initierii si 

promovarii unor proiecte noi, a colaborarii mai eficiente cu autoritatile locale si cu toate 

institutiile implicate in sport. 

  



 

 

Prezentam in continuare situatia realizarii indicatorilor prevazuti in fisa programelor 

sportive aprobate pentru anul 2015, pe baza careia se va face analiza indeplinirii indicatorilor 

si obiectivelor.     

SITUATIA 

realizarii indicatorilor prevazuti in fisa programelor 

sportive aprobate pe anul 2015 

Nr. 

Crt. 

Denumirea indicatorilor Realizari 

 

1. Numar de competitii prevazute in calendarul sportiv 

judetean 2015 

179 

2. Nr. competitii finantate 70 

3. Total cheltuieli competitii sportive (lei) 46.400 

4. Cost mediu organizare actiune sportive(lei) 660  

5. Nr.competitii sportive monitorizate la nivelul 

judetului 

179 

6. Gradul de realizare a competitiilor sportive (%) 101,09% 

7. Nr. sportivi de performanta care au beneficiat de 

sprijin financiar  

120 

8. Total cheltuieli privind sportivii de performanta care 

au beneficiat de sprijin financiar (lei) 

19.700 

9. Nr. participanti la actiuni sportiv-recreative 15.850 

10. Nr.actiuni sportiv-recreative de nivel judetean 101 

11. Total cheltuieli privind actiunile sportiv-recreative 27.600 

12. Cost mediu actiune sportiv-recreativa de nivel 

judetean (lei) 

273 

13. Gradul de participare a populatiei la actiunile 

sportiv-recreative (%-nr. participanti/nr.loc.din 

judet x 100) 

11,39% 



 

 

a) ANALIZA REALIZARII OBIECTIVELOR SI INDICATORILOR DIN PROGRAMUL  

P1       “ PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA” 

In cadrul acestui program, D.J.S.T. Salaj, a planificat, derulat si organizat singura sau in  

parteneriat cu alte institutii cu atributii in sport, o serie de actiuni sportive, cuprinse in 

Calendarul local si judetean pe anul 2015, structurate in 2 subprograme : 

     -   subprogramul A – Campionatele Nationale – etapele judetene; 

     -   subprogramul B – Alte competitii locale, judetene si interjudetene. 

Analizand situatia realizarii indicatorilor prevazuti in fisa programelor sportive aprobate in  

anul 2015, se pun in evidenta urmatoarele :   

- in decursul anului 2015, la acest program au fost planificate 78 competitii, realizandu-se 

78 competitii;  

- au fost organizate etape judetene la toate ramurile de sport la care federatiile de 

specialitate au solicitat acest lucru; 

- au fost finantate din subventii si din venituri proprii cu suma de 18.800 lei un numar de  

22  de competitii sportive; 

- au primit sprijin sub forma de alimentatie de efort 120 sportivi de la C.S.M. Zalau, C.S.S. 

Zalau si L.P.S. “Avram Iancu”  Zalau, in suma totala de 19.700 lei; 

- in cadrul subprogramului A, au fost organizate 22 de etape judetene ale Campionatelor 

nationale, din care 4 competitii au fost finantate din subventii si venituri proprii cu suma 

de 3.400 lei. 

- aportul D.J.S.T. Salaj la sustinerea sportului de performanta s-a  materializat nu numai in 

sprijin financiar si organizatoric, ci si prin activitatea de indrumare si control la structurile 

sportive de performanta, participandu-se la 20 de actiuni de indrumare si control la 

structurile sportive din orase si din alte localitati ale judetului, conform Graficului si 

Tematicii intocmite la inceputul anului, sesizand lipsuri, greseli si neajunsuri , cautand si 

propunand solutii pentru imbunatatirea activitatii. 

- La subprogramul B, “Alte competitii”, am organizat si finantat cu suma de 15.400 lei din 

subventii si venituri proprii, 18  concursuri memoriale si cupe, prilejuite de diferite 

evenimente. 

- Rezultatele bune realizate de C.S.M. Zalau, in special de sectiile de atletism, box si 

radioamatorism, concretizate prin numar mare de medalii  la competitiile interne   si 

sportivi in loturile nationale, ii confera si in anul 2015 acestuia dreptul de a fi considerat 

clubul fanion al judetului. Implicarea D.J.S.T. Salaj s-a materializat prin actiunile de 

indrumare a procesului de antrenament si mai ales prin sustinerea cu alimentatie de efort 



a sportivilor cu obiective de peformanta, propusi de conducerea clubului, in cuantum de 

9.000 lei.  

- Voleiul de performanta din Salaj, reprezentat de C.S. Volei Municipal Zalau-volei 

masculin a repetat in 2015 performanta din 2014, terminand campionatul pe locul II si 

devenind pentru a 2-a oara consecutiv, vicecampioana nationala, calificandu-se in 

grupele CEV .  

Investitiile  autoritatilor locale, Primaria si Consiliul Local Zalau, precum si munca si 

priceperea sportivilor si antrenorilor, au adus rezultatele asteptate de comunitate. 

- Rezultatele sportivilor de la arte martiale, disciplinele practicate in Salaj, atat pe plan 

national cat si international vor face ca acestia sa aduca din nou multe puncte judetului, 

printre sportivii remarcati ii amintim pe Calin Marincas si Iulia Clitan de la Clubul Sportiv 

Terra Kid Zalau. 

- pentru Handbal Club Zalau- handbal fete, anul 2015 a insemnat revenirea in partea 

superioara a clasamentului Ligii nationale de handbal (locul V) si implicit participarea in 

cupele europene; 

- In loturile nationale de atletism, box, handbal, karate, tenis de masa si volei, de 

juniori, tineret sau seniori, au fost cooptati si convocati pentru a reprezenta Romania si 

sportivi salajeni, care au reprezentat cu cinste culorile nationale, drept pentru care, atat ei 

cat si antrenorii lor merita toate aprecierile noastre. 

- Printre sportivii care si-au adus aportul la zestrea de medalii si puncte pentru judet in 

2015, se numara si sportivul karateka Cristian Boldut de la C.S. Vidalis Zalau, medaliat la 

campionatele nationale si la C.E., precum si Chis Dan de la C.S. Dani San Zalau, 

medaliat la C.N. si Campionatul European de seniori. 

In judetul Salaj sunt constituite pana in prezent un numar de: 

 -    262 Structuri sportive, inregistrate in Registrul Sportiv, din care: 

         -     5 de drept public; 

- 38 de drept privat; 

- 8 asociatii judetene; 

- 211 asociatii sportive fara personalitate juridica.( din care 69 Asociatii Sportive 

Scolare) 

 38 structuri afiliate la federatiile nationale de specialitate din care 28 

participante in  sistemul competitional national. 

 62 antrenori activi (4 antrenori emeriti), 84 instructori sportivi si 164 de arbitri. 

 24 de maestri ai sportului si 4 de maestri emeriti ai sportului in activitate. 

 Ramurile sportive afiliate la federatiile nationale de specialitate: atletism, box, 

culturism, handbal,  judo, karate traditional, karate kyokushin, lupte, sah, taekwondo, 

tenis, tenis de masa, volei si radioamatorism. 

 

 



 

b) ANALIZA REALIZARII OBIECTIVELOR SI INDICATORILOR DIN PROGRAMUL P2  

“ SPORTUL PENTRU TOTI” 

 - Programul ”Sportul pentru Toti”, are ca scop cultivarea sportului pentru sanatate, 

educatie si recreere si are ca obiective atragerea populatiei de toate categoriile la 

practicarea miscarii pentru sanatate si recreere, precum si mentinerea si valorificarea 

datinilor si traditiilor in domeniul sportului.  

 - In privinta indicatorilor programului “ Sportul pentru Toti”, acestia sunt: 

 * numar competitii planificat in Calendarul Judetean : 101, realizate: 101; 

 * numar competitii finantate din subventii si venituri proprii: 48. 

 * gradul de participare a populatiei la actiunile sportiv-recreative, fata de o estimare de 

aroximativ 25.000 de participanti, a fost de aprox. 20.000 de participanti in perioada 

analizata, la care se adauga cei din cele 4 ligi de minifotbal care se desfasoara la bazele 

sportive cu suprafata sintetica din judetul Salaj. 

 * numarul de actiuni sportiv-recreative la nivel judetean a fost de 101 prevazute in 

Calendarul judetean , la care s-au mai adaugat inca 2  actiuni sportive recreative 

neprevazute. 

 * gradul de participare a populatiei la actiunile sportiv-recreative                                 

(% nr.participanti/nr.locuitori din judet x 100), a fost de 11,39 %. 

- in cadrul subprogramului C, au fost organizate 25 de competitii ONSS, in colaborare 

cu Inspectoratul scolar judetean Salaj, toate finantate din subventii cu suma de 3.500 lei; 

- sumele de bani cu care D.J.S.T. Salaj a finantat aceste competitii, au reprezentat 

premiile acordate sub forma de cupe; 

 Analizand, trebuie sa mentionam ca marea majoritate a participantilor in acest 

program, este reprezentata de populatia scolara din judet, participanta la cele 2 mari 

actiuni traditionale “CUPA VAILOR” pentru elevii claselor III-VIII, cu etape la nivel de 

scoala, localitate, pe vai ( 11 vai ) , finala pe judet si “CUPA LYCEUM” pentru clasele IX-

XII, cu etape pe clase , scoala, localitate si pe judet. 

 D.J.S.T. Salaj si-a adus o contributie deosebita la organizarea si finantarea (arbitraje, 

premii,  la etapa finala) “Cupei Vailor”- editia 47-a, la care la etapa pe vai (11 centre), au 

participat aproximativ 3.400 de elevi de la scolile gimnaziale, 540 calificandu-se la finala 

pe judet si la care in anul 2015 s-au alocat 6.200 lei din subventii si venituri proprii.  

 La “Cupa Lyceum” -editia 22-a, in 2015 au participat toate cele 15 licee din judet, 

aproximativ 1.500 de elevi, la disciplinele baschet, handbal si volei, cu etape pe clase, 



liceu si localitate (la Simleul Silvaniei si Zalau), pentru care au fost alocati 3.000 lei, din 

subventii si venituri proprii, pentru arbitraje si premii. 

  Foarte multe competitii au fost derulate pe bazele sportive particulare (baza 

Onix si Fair-Play in Zalau si Cubic la Simleul Silvaniei) in special la fotbal si nu au fost 

incluse in raportarile facute catre M.T.S.;  la baza “Onix”  se desfasoara un campionat 

pentru 4 ligi de fotbal de cate 16 echipe, cu cate 10-12 jucatori de echipa, asta 

insemnand un numar de aproximativ 600 de practicanti, la o singura baza sportiva, iar la 

baza “Fair-Play”, un campionat cu 12 echipe. 

 Impreuna cu Primaria si Consiliul Local Zalau, am derulat 2 proiecte, care au atras 

populatia municipiului la miscare si au fost incluse in cadrul Programului national “Miscare 

pentru sanatate”: 

*   Proiectul “Street Ball”: cu ajutorul celor doua panouri de street ball procurate de catre 

D.J.S.T. Salaj, cu finantare C.L. Zalau; organizarea a 2 competitii mari; Cupa “1-2 mai” “ 

si “Cupa Zilele Zalaului”, care au atras numerosi participanti. 

*    Am fost parteneri in organizarea unui eveniment sportiv de amploare, intitulat “Ziua 

Sportului-Crosul Tenaris 2015”, de catre S.C.Tenaris-Silcotub Zalau, care cu toata 

vremea nefavorabila, a adunat la cele doua crosuri (performanta si popular) si la restul 

manifestarilor, in jur de 2.000 de persoane, dornice de miscare. 

-    Au fost raportate 17 de actiuni derulate in afara Calendarului judetean, desfasurate cu 

ocazia zilelor localitatilor.  

 c) STADIUL REALIZARII PROTOCOALELOR SAU CONVENTIILOR DE 

PARTENERIAT CU PRIMARIILE, INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SI ALTE 

INSTITUTII 

In anul 2015, la fel ca si in anii precedenti am incheiat un numar de 21 protocoale si 

conventii de parteneriat cu urmatoarele institutii si structuri: Agentia Nationala Antidoping, 

Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Salaj, Inspectoratul Scolar 

Judetean, Autoritatea pentru Sanatate Publica, Inspectoratul Judetean de Jandarmi, 

Inspectoratul Judetean de Politie, Primaria si C.L. Zalau, Consiliul Judetean Salaj, L.P.S. 

”A.Iancu”, C.S.S. Zalau, Directia de Patrimoniu-Seviciul Baze Sportive, Politia Comunitara 

Zalau, Asociatia Prader Willi si Caritas Catolica-pentru persoane cu dizabilitati, Pastel 

Group Bucuresti, D.S.P.Salaj, si Asociatiile Judetene pe ramura de sport din judet. 

 Laudabil efortul financiar pe care il fac Consiliul Local Zalau, Consiliul Judetean Salaj, 

in sustinerea cluburilor de performanta H.C. Zalau, C.S.Volei Municipal Zalau, C.S.S. 

Zalau, C.S.M. Zalau cu sume substantiale , precum si a altor structuri sportive, cu sume 

mai mici. In majoritatea comunelor judetului de altfel, primarii au inteles dorinta de 

colaborare a D.J.S.T.Salaj cu institutiile pe care le conduc. 



  

D.J.S.T. Salaj are Protocol anual de Colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului 

Salaj, deruland si sustinand competitii comune, in special Campionatele Scolare  

(O.N.S.S), etapele locale si judetene, pentru care in cursul anului 2015 au fost alocati 

3.500 lei, pentru  premii. Am participat si participam la Consfatuirile profesorilor de 

educatie fizica din judet, la Cercurile Pedagogice ale acestora, colaboram bine cu 

inspectorul general si cu inspectorul de specialitate, cu majoritatea profesorilor si am 

gasit intelegere din partea majoritatii, mai ales dupa aparitia Ordinului pentru aplicarea 

Protocolului comun MTS si COSR si constituirea Comisiei mixte judetene, de a infiinta 

asociatii sportive scolare fara personalitate juridica. De altfel incepand cu editia din 2009 

a “Cupei Lyceum”, au participat numai liceele care au avut constituita asociatie sportiva 

scolara. Avem o buna colaborare cu directorii de unitati scolare care au sali de sport, 

gasim la acestia intelegere pentru derularea Calendarului Sportiv Judetean, in special a 

competitiilor sportive scolare, dar si pentru punerea la dispozitie a salilor dupa terminarea 

programului , pentru activitati sportive de placere, pentru intretinere. 

.   Am comunicat Lista cu substante interzise tuturor structurilor sportive si am solicitat  

proprietarilor de baze sportive in care se pregatesc sportivi de nivel national sa 

organizeze  statii pentru control doping. 

     Am asigurat un climat de securitate si siguranta pentru desfasurarea actiunilor si 

activitatilor sportive, prin implicarea pe baza de protocol de colaborare, a institutiilor 

judetene de Politie, Jandarmi si a Politiei Comunitare. 

 d) ORGANIZAREA SI DERULAREA CALENDARULUI SPORTIV JUDETEAN 2015 

 Calendarul sportiv al judetului pe anul 2015, a fost realizat in proportie de 101,09 %, 

la competitiile planificate initial adaugandu-se actiunile sportive-recreative, altele decat 

cele planificate. Datele de desfasurare a competitiilor sportive de nivel local au fost 

respectate, existand situatii la cele de nivel judetean, cand acestea au fost modificate, fie 

din cauza replanificarii etapelor finale de catre federatiile de specialitate, fie din alte cauze 

obiective. 

 Pentru intocmirea Calendarului Judetean, au fost consultate toate Asociatiile 

Judetene pe ramura de sport, precum si structurile sportive interesate in a-si introduce 

competitii proprii. 

 La “Cupa Lyceum” spre deosebire de anii trecuti, cand competitiile la toate cele trei 

discipline sportive (baschet, handbal, volei), se desfasurau in aceeasi zi,  am stabilit zile 

diferite, atat pe discipline, cat si pe sexe, pentru a veni in ajutorul profesorilor, care nu 

puteau fi in acelasi timp la toate locatiile unde se desfasurau competitiile, lucru ce a 

contribuit si la o mai buna reusita a competitiei. 

 



 

 

 e) SITUATIA SPORTULUI SCOLAR SI PROPUNERI DE OPTIMIZARE  

 Sportul scolar este bine reprezentat in judetul Salaj, atat in ceea ce priveste sportul 

scolar de performanta, prin C.S.S. Zalau si L.S. ”Avram Iancu” Zalau, cat si in ceea ce 

priveste desfasurarea si participarea la Campionatele Scolare. 

 Sportul scolar de performanta de la C.S.S. Zalau, cu sase sectii de performanta- 

atletism, fotbal, handbal feminin, lupte libere, tenis de masa si volei , a obtinut in anul 

2015 medalii la: campionatele nationale de atletism  juniori, la lupte medalie de bronz, la 

volei volei (pe locul 3 la turneul semifinal de jun.I si un sportiv dubla legitimare cu Volei 

Municipal Zalau, vicecampioana nationala de seniori) si  handbal fete, dubla legitimare cu 

H.C. Zalau si 3 sportive componente a lotului national de tineret, convocari in loturile 

nationale de juniori, participari la turneele semifinale si finale la handbal fete si volei 

baieti. Toate acestea ne indreptatesc sa apreciem ca bun manageriatul acestei structuri 

sportive, ca buna implicarea profesorilor care conduc aceste sectii, sa apreciem ca baza 

de selectie pentru echipele de seniori este in buna parte asigurata..  

 Liceul Sportiv ”Avram Iancu” din Zalau, anul 2015, a fost un an bun pentru sportivii de 

la  clasele de atletism, in comparatie cu rezultatele realizate in anii anteriori, doi sportivi 

fiind medaliati la campionatele nationale de juniori. Optimizarea activitatii sportive scolare 

de performanta, se poate face numai prin alocarea de mai multi bani pentru selectie, 

pregatire si participare in competitii a componentilor sectiilor sportive scolare. Lipsa unei 

Sali de sport a C.S.S. Zalau, face ca procesul de pregatire sa se desfasoare, uneori la 

ore inadecvate, care influenteaza si rezultatele sportive. 

 D.J.S.T. Salaj, a sprijinit pe parcursul anului 2015, sportivii cu rezultate bune, sau pe 

cei cu obiective de performanta la diferite competitii, ai  acestor doua structuri sportive 

scolare, asigurandu-le alimentatie de efort in valoare de 8.200 lei.  

 Referitor la desfasurarea Campionatelor Scolare (O.N.S.S.-uri), D.J.S.T. Salaj, a 

asigurat premiile, la etapele judetene. Au fost organizate in judet 25 de actiuni sportive 

scolare la diferite nivele, la toate ramurile de sport cuprinse in O.N.S.S., toate fiind 

finantate cu suma de 3.500 lei.. 

 O alta componenta a sportului scolar, cea de selectie, pentru completarea grupelor de 

incepatori si avansati de la cluburile de performanta, a avut loc conform planificarii, la 

buna desfasurare a acestora contribuind si profesorii de la cele doua cluburi sportive 

scolare, alaturi de antrenorii de la C.S.M. Zalau, care au fost delegati de catre D.J.S.T., la 

etapa pe vai,- la cele 11 centre,- a “Cupei Vailor”, pentru a trece prin sita selectiei toti 

elevii dornici de practicare a sportului din clasele III-VIII din judet. 



 Dupa cunostintele noastre, aceasta este una din cele mai mari actiuni de selectie din 

tara, ca numar de participanti si acoperire teritoriala, fiind organizata anual de catre 

D.J.S.T. Salaj si Inspectoratul Scolar al Judetului Salaj. 

 Au mai fost organizate sub forma de concursuri, trialuri de selectie la tenis de masa, 

fotbal si atletism. 

 Ce se intampla dupa aceea cu elementele depistate, depinde de posibilitatile 

structurilor sportive de a le aduce si asigura conditii de pregatire. 

 f) SITUATIA CONSTITUIRII ASOCIATIILOR JUDETENE PE RAMURA DE SPORT 

SI A ASOCIATIILOR SPORTIVE FARA PERSONALITATE JURIDICA 

 In tot cursul anului 2015 au functionat cu rezultate mai bune sau mai putin bune in 

ceea ce priveste reprezentarea federatiilor de specialitate in teritoriu, organizarea si 

derularea competitiilor cuprinse in Calendarul Sportiv Judetean, 7 Asocatii Judetene: 

Atletism, Fotbal, Handbal, Lupte, Tenis de masa, Volei si “Sportul pentru Toti”. 

 Activitatea cea mai buna au desfasurat-o A.J. Tenis de masa si A.J. Atletism, care au  

presedinti activi, prezinta anual Raportul de activitate si Situatia financiara in Adunarea 

generala anuala, atrag resurse financiare si se preocupa pentru organizarea de competitii 

sportive de nivel local si judetean. 

 A.J. Volei, s-a remarcat in special prin activitatea Comisiei de arbitri, care se 

intruneste saptamanal si incearca permanent sa atraga tineri care sa activeze in arbitraj, 

raspunzand in acelasi timp cu placere la solicitarile structurilor sportive care organizeaza 

meciuri de volei. 

 A.J. Fotbal are o activitate aparte, bogata si cu personal remunerat, care este mai 

mult legata de Federatia Romana de Fotbal, decat de D.J.S.T. Salaj si care este singura 

la care nu contribuim financiar. 

 A.J. Sportul pentru Toti, de cand are o alta echipa de conducere, are o activitate mult 

mai bogata, se implica mai mult si mai bine in organizarea competitiilor de masa, afiliaza 

tot mai multe asociatii sportive scolare, fac proiecte de finantare si sunt tot mai eficienti. 

 Consideram ca o carenta generala,- mai putin la A.J. Fotbal, A.J. Atletism si mai nou 

A.J. ”S.P.T.”,- faptul ca asociatiile judetene pe ramura de sport se implica prea putin 

pentru organizarea de competitii si in celelalte localitati ale judetului, nu numai in Zalau. 

 Asociatiile judetene pe ramura de sport, incep prea incet sa functioneze independent. 

Nu poate fi vorba de independenta financiara ( cu exceptia A.J. Fotbal). 

 In ceea ce priveste asociatiile sportive fara personalitate juridica, mentionam ca in 

2015 s-au mai infiintat  alte 3, ajungandu-se la un total de 211 de structuri fara 

personalitate juridica. 



 

 

 g) SITUATIA SI MODUL DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE MEDICINA 

SPORTIVA SI A ASISTENTEI MEDICALE DIN JUDET 

 La nivel de judet, exista un Cabinet Judetean de Medicina Sportiva, in Zalau, pe langa 

Spitalul Judetean, neincadrat in momentul de fata cu medic, dar cu doi asistenti. 

Problema postului de medic la cabinetul medico-sportiv, ramas vacant prin deces , nu a 

fost rezolvata. 

 Masura  gasita de D.S.P. Salaj, impreuna cu conducerea Spitalului Judetean, aceea 

de a aduce in anumite perioade medic de specialitate dintr-un judet limitrof, nu este o 

rezolvare.  

 De asemenea costurile analizelor medicale solicitate de catre medicul sportiv, 

negociate de conducerile structurilor sportive interesate cu Laboratorul Spitalului 

Judetean, sunt mari, ajungandu-se la situatia ca tot mai multe sectii de performanta 

prefera sa se deplaseze la cabinetele medico-sportive din alte judete pentru a efectua 

vizita medicala pentru viza pe legitimatii. 

 La toate acestea se adauga si slaba dotare a Cabinetului cu aparatura de specialitate, 

care face ca examinarile periodice ale sportivilor sa fie departe de standardele impuse si 

de nivelul la care a ajuns practicarea sportului de mare performanta, devenind astfel 

posibila aparitia unor probleme serioase de natura medicala in timpul pregatirii sau 

competitiilor. 

 In acelasi timp, lipsa unei aparaturi minimale (bicicleta, aparat lactat), impiedica 

antrenorii sa se foloseasca de date ce ar putea contribui la optimizarea procesului de 

pregatire sportiva. 

 La competitiile organizate de D.J.S.T. Salaj, s-a asigurat in permanenta asistenta 

medicala calificata, existand  contracte de colaborare cu Serviciul de Ambulanta 

“Salvosan” din Zalau. 

 S-a cerut structurilor sportive sa asigure asistenta medicala calificata, in special la 

competitiile sportive, si in limita posibilitatilor si la antrenamente. 

 Vizita medicala pentru obtinerea vizei pe carnetele de legitimare si viza medicala pe 

tabelele de participare la competitiile scolare este obligatorie si se verifica inainte de 

inceperea oricarei competitii sportive. 

  

 



h)  MASURI SI MODALITATI DE INDRUMARE SI CONTROL  

Pe parcursul anului 2015, D.J.S.T. Salaj a organizat actiuni de indrumare, sprijin si  

control la majoritatea sectiilor de performanta din judet, in baza Tematicii si a Graficului 

de Indrumare si Control anual, cu precadere la clubul departamental C.S.M. Zalau, unde 

sectiile au fost controlate si sprijinite in derularea activitatii. 

 Aceste actiuni au contribuit la optimizarea planurilor de pregatire, a activitatii de 

pregatire din sectii, la elaborarea corecta a calendarului sportiv al sectiilor, la buna 

desfasurare a probelor de control in conformitate cu cerintele federatiilor de specialitate, 

si au constat in asistente la antrenamente, verificarea documentelor de planificare, 

discutii cu antrenorii in vederea imbunatatirii activitatii de pregatire a sportivilor din sectii. 

 In timpul actiunilor de indrumare si control efectuate, s-a constatat o prezenta buna la 

antrenamente si nu au fost semnalate aspecte negative grave in procesul de pregatire a 

sportivilor. 

 La C.S.S. si L.S. Zalau, s-a insistat mai mult pe activitatea de selectie, de initiere, iar 

la echipele de performanta s-a solicitat antrenorilor sa nu forteze cu orice pret pregatirea, 

sa tina cont de particularitatile de varsta si de dezvoltare a sportivilor, pentru ca acestia 

sa se regaseasca cu rezultate si in sectiile si echipele de seniori. 

 Discutiile referitoare la concluziile desprinse, purtate cu conducerile structurilor 

sportive vizate, au urmarit luarea unor masuri care sa remedieze neajunsurile constatate, 

in vederea imbunatatirii pregatirii, premiza pentru rezultate mai bune in plan sportiv. 

 i) RELATIA SI SPRIJINUL ACORDAT DE D.J.S.T. SALAJ, CLUBULUI DIN 

SUBORDINEA MTS, ASOCIATIILOR JUDETENE PE RAMURA DE SPORT SI 

CELORLALTE STRUCTURI SPORTIVE, IN CONDITIILE LEGII 

 D.J.S.T. Salaj, a avut si in anul 2015 o buna relatie de colaborare cu clubul 

departamental C.S.M. Zalau, materializata prin: 

 - sprijin financiar sub forma de alimentatie de efort, pentru sportivi din sectiile clubului, 

nominalizati cu obiective de performanta, in cuantum total de 9.000 lei; 

 - sprijin fata de antrenori, in actiunile de indrumare si control intreprinse la sectii; 

 - sprijin in organizarea unor competitii sportive proprii, prin asigurarea premiilor; 

 - implicarea financiara in organizarea “Memorialului Burde” si a “Cupei Meses” la box; 

 - participarea unor reprezentanti ai D.J.S.T. Salaj, in comisiile de inventariere la club 

si in comisii de licitatii spatii si licitatii pentru lucrari; 

 - o buna relatie cu conducerea clubului, cu directorul general Silviu Muresan si cu 

doamna Silvia Cheta, contabilul sef a clubului; 



 Cu asociatiile judetene pe ramura de sport, cele 8 existente in anul 2015, D.J.S.T. 

Salaj a incercat sa aiba o buna relatie de sprijin si colaborare, in intocmirea si derularea 

calendarului propriu si cel judetean. 

  Cu majoritatea asociatiilor judetene pe ramura de sport,  am avut decat relatii de 

colaborare, materializate prin asigurarea de arbitri la Campionatele scolare, asigurarea 

premiilor si plata arbitrilor la etapele judetene ale Campionatelor nationale. 

 Asociatiile judetene pe ramura de sport, sunt reprezentantele federatiilor sportive in 

teritoriu si trebuie sa puna in aplicare regulamentele si liniile metodice ale federatiilor in 

judet. Din partea Directiei, au gasit si vor gasi in permanenta sprijin, toate organizandu-si 

intalniri si sedinte in sediul institutiei noastre. 

 Avem o buna colaborare cu conducerile si cu antrenorii cluburilor sportive de drept 

privat si incercam sa le sprijinim mai mult tehnic, pentru a putea obtine performanta. 

 k) ROLUL SI IMPLICAREA DIRECTIEI JUDETENE IN SUSTINEREA SI 

ORGANIZAREA ACTIVITATII IN COMUNELE SI ORASELE MARI 

 La acest capitol, nu ne putem lauda cu prea multe lucruri bune. Majoritatea 

activitatilor de performanta se desfasoara in Zalau. In judet nu exista decat 5 echipe 

divizionare: 

HANDBAL CLUB Zalau- handbal fete si V.C. VOLEI MUNICIPAL Zalau-volei baieti in 

Liga I, si C.V Zalau 2015 in A2 si F.C. Zalau si Luceafarul Balan, fotbal in Liga III-a. Nu 

mai exista, ca si in anii trecuti, filiale ale C.S.S. Zalau la Simleul Silvaniei si Jibou, din 

cauza greutatilor financiare care au existat in sportul scolar de performanta, astfel ca nu 

mai exista “pepiniera”, pentru sportul din aceste localitati. 

 Exista in schimb structuri sportive de drept privat, in special de arte martiale, cu 

activitate buna, care atrag elevii si tineretul, in special la Zalau si Simleul Silvaniei, pe 

care Directia le incurajeaza. 

 Tot la Simleul Silvaniei, am organizat cu sprijinul Primariei si Consiliului Local, si editia 

2015 a Crosului Olimpic, la care au participat aproximativ 450 de tineri.  

 La Nusfalau, Pericei, Chiesd, Somes Odorheu, precum si multe altele, autoritatile 

locale acorda o atentie deosebita sportului, s-au zbatut si au terminat si inaugurat noile  

sali  de sport, care  impulsioneaza  activitatea sportiva. La Nusfalau si Galgau sunt 

sprijinite echipele de fotbal de juniori pentru a activa in campionatul republican. La Jibou 

s-au modernizat bazele sportive si se doreste promovarea la fotbal.  

 La Sarmasag, a inceput revitalizarea sportului odata cu darea in folosinta a noii Sali 

de sport. 



 Activitatea sportiva da masa la nivel de comune si orase lasa inca de dorit, nu se 

desfasoara sistematic, ci mai mult sporadic, duminica sau cu ocazia zilelor localitatilor. 

 l) MODALITATI DE COLABORARE CU ORGANELE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

LOCALE, INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN, ALTE INSTITUTII IMPLICATE IN 

SPORT 

 Dupa cum am mai scos in evidenta, D.J.S.T. Salaj, a avut in anul 2015, parteneriate 

si protocoale de colaborare cu: 

 - Primaria si Consiliul Local Zalau, au fost partenerii D.J.S.T. Salaj in organizarea si 

sustinerea cu premii a competitiilor “ Cupa Zilele Cetatii” la street ball si “Cupa 1 Mai” tot 

la street ball.  

  - Trebuie sa remarcam sprijinul financiar substantial acordat de Primaria si Consiliul 

Local Zalau echipelor de performanta de la Volei Municipal Zalau, volei baieti,  si C.S.S. 

Zalau, precum si F.C. Zalau-fotbal in prima parte a anului, acesteia din urma. 

 - De remarcat sprijinul material substantial pe care il aloca Consiliul Judetean Salaj, 

echipei H.C. Zalau. 

 - Colaborarea cu toate primariile din judet, prin propunerea de acordare din partea 

Directiei de sprijin logistic, organizatoric si in limita posibilitatilor si financiar pentru 

competitiile traditionale, organizate cu ocazia “Zilelor localitatilor”, a etapelor pe vai  ( prin 

rotatie) a “Cupei Vailor”, sau ori de cate ori este nevoie de sprijin. 

 Am colaborat foarte bine cu Inspectoratul Scolar Judetean, in organizarea 

competitiilor din cadrul O.N.S.S. (33 de competitii), in organizarea “Cupei Vailor” si “Cupei 

Lyceum”, la care Directia, a asigurat premii (diplome, cupe, materiale sportive). 

La fel ca si in anii precedenti, Directia a organizat in data de 17 decembrie 2015 

festivitatea de premiere in care s-au acordam diplome, trofee, plachete si premii in bani 

pentru cei mai buni sportivi ai judetului in cadrul evenimentului ”Laureatii anului sportiv 

2015 in judetul Salaj”. In acest an, am intocmim 3 clasamente, primul pentru discipline 

olimpice (10 sportivi), al 2-lea pentru sporturi neolimpice (10 sportivi) si un al 3-lea clasament 

pe jocuri sportive (5 echipe).  

Preocuparile D.J.S.T. Salaj pentru derularea unor programe pentru imbunatatirea 

activitatilor de educatie fizica si sport din judet, vor continua si in anul 2016, atat prin 

continuarea celor incepute si derulate in 2015, cat si prin altele noi. 



 

In domeniul tineretului 

În vederea implementării obiectivelor şi direcţiilor de acţiune din Programul de 

Guvernare pentru domeniul tineret instituţia noastră a elaborat un Calendar de 

proiecte cuprinzând activităţi de şi pentru tineret în sprijinul tinerilor, calendar care 

ţine totodată seama de domeniile principale de intervenţie, obiectivele specifice şi 

direcţiile de acţiune cuprinse în Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 

2014-2020, anume cultură şi educaţie non-formală, participare şi voluntariat, 

sănătate, sport şi recreere, muncă şi antreprenoriat. 

  Activităţile pentru sprijinirea tinerilor au urmărit să crească participarea 

tinerilor în diferite domenii ale vieţii, oferirea unui număr sporit de oportunităţi, 

creşterea capacităţii de integrare şi a incluziunii sociale în rândul acestora.  

Direcţiile de acţiune pe care le-am avut în vedere au fost: 

- sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a 

acestora la viaţa economică, educaţională şi culturală a ţării;  

- stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia literară la 

tineri; 

- facilitarea accesului la cultură pentru tineri, în special pentru cei din 

mediul rural; 

- desfăşurarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri în 

rândul adolescenţilor şi tinerilor; 

- susţinerea de seminarii, conferinţe şi evenimente similare pentru 

promovarea participării în rândul tinerilor; 

- dezvoltarea proiectelor de educaţie nonformală adresate tinerilor; 

- stimularea voluntariatului în rândul tinerilor; 

- dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi 

turism pentru tineri; 

- stimularea cooperarii autoritatilor şi instituţiilor publice centrale şi 

locale cu structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret; 

- promovarea legilor tinerilor; 

-    sprijinirea activităţii Consiliilor de Elevi şi a Consiliului Tinerilor.  

1. Programul de centre de tineret -P1. 

a) acţiuni din calendarul de acţiuni/proiecte de tineret proprii şi/sau în 

parteneriat al Centrului de Tineret Zalău: 

 numărul acţiunilor:  3 

 tip acţiune: informare şi documentare-activitate permanentă: 1 

consiliere şi consultanţă: 1 



educaţie nonformală : 1 

 numărul de participanţi: 77 de tineri   

 bugetul alocat:  7.000  lei  

 buget cheltuit:    6.981 lei 

În afara activităţilor cuprinse în calendarul de activităţi de tineret 

finanţate de Ministerul Tineretului si Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru 

Sport şi Tineret Salaj în cadrul Centrului de Tineret Zalău se asigură spaţiu de 

întâlnire şi suport logistic pentru structurile asociative de şi pentru tineret. 

 b) acţiuni de susţinere:  

Centrului de Tineret Zalău i s-au alocat fonduri pentru susţinerea 

cheltuielilor de telefon  şi materiale în valoare de 1900 de lei din care au fost 

cheltuite 1400 de lei. 

2. Programul de susţinere a acţiunilor de tineret-P2 

  a) acţiuni din calendarul de acţiuni/proiecte de tineret proprii şi/sau în 

parteneriat ale DSJT Sălaj 

      numărul acţiunilor: 10 

bugetul alocat:  25.150 de lei 

buget cheltuit:  24.680 de lei 

 

b) proiecte selectate la concursurile locale 

numărul proiectelor finanţate: 1 

buget alocat :  4.850 de lei 

bughet cheltuit:  4.850 de lei 

 În urma realizării proiectelor din calendarul de acţiuni/proiecte de tineret proprii şi/sau 

în parteneriat al Centrului de Tineret Zalău şi a proiectelor din calendarul de acţiuni/proiecte 

de tineret proprii şi/sau în parteneriat ale DSJT Sălaj pe anul 2015 s-au obţinut următoarele 

rezultate: 

- 14 sportivi si 200 de tineri au participat la concursul “Miss şi Mister Sportiv 

2015” organizat în cadrul proiectului Zilele tineretului; 

- 100 de copii şi tineri cu abilităţi artistice muzicale au participat la spectacolul 

organizat în cadrul proiectului Zilele tineretului; 

- 400 de tineri de la toate liceele din judeţul Sălaj (câte o clasă de a X-a din fiecare 

liceu) au participat la activităţi de informare privind consecinţele nocive ale 

consumului de etnobotanice în cadrul proiectului High – Informează-te!; 

- 400 de tineri de la toate liceele din judeţul Sălaj (câte o clasă de a X-a din fiecare 

liceu) au participat la concursul de diseminare a informaţiilor primite privind 

consecinţele nocive ale consumului de etnobotanice, în rândul colegilor şi 

prietenilor, organizat în cadrul proiectului High – Informează-te!; 



- 14  tineri care ulterior au devenit voluntari ai DJST Sălaj şi-au îmbunătățit 

abilitățile de relaționare, au învăţat noi jocuri şi tehnici de animaţie socio 

educativă, au devenit mai motivaţi pentru implicarea în activităţi de educaţie 

nonformală prin participarea la Tabăra de dezvoltare personală pentru voluntari 

din Tohanul Nou judeţul Sibiu, organizată în cadrul proiectului Tineri pentru tineri; 

- 14  tineri care ulterior au devenit voluntari ai DJST Sălaj au participat la 3 ateliere 

creative  organizate în Tabăra de dezvoltare personală pentru voluntari din 

Tohanul Nou judeţul Sibiu, organizată în cadrul proiectului Tineri pentru tineri; 

- 14 tineri  au participant la 3 excursii în natură unde şi-au întărit abilităţile 

relaţionale şi capacitatea de a răspunde la provocările unei activităţi de grup 

organizate în cadrul proiectului Tineri pentru tineri; 

- 22 de tineri (elevi din clasa a XI-a şi a XII-a) Zalău şi-au  evaluat propriile interese 

vocaţionale, după modelul RIASEC propus de Holland, sesiunile fiind susţinute de 

trainer specializat în Centrul de Tineret Zalău, în cadrul proiectului Carierea mea; 

- 22 de de tineri (elevi din clasa a XI-a şi a XII-a) şi-au stabilit top 3 valori personale 

de care vor ţine cont atunci când vor lua o decizie pentru viitoarea carieră, şi-au 

identificat abilităţile personale, pe baza unei liste de abilităţi propuse de către 

trainer, din ariile comunicare, conducere, rezolvare de probleme, capacitate de 

decizie, relaţii sociale, etc. tot în cadrul proiectului Carierea mea; 

- 22 de  elevi au conştientizat nevoia de decizie informată privind viitoarea carieră 

tot în cadrul proiectului Carierea mea; 

- 30 de tineri membrii ai Consiliilor locale şi ai Consiliului Judeţean al Elevilor au 

participat la 3 întâlniri pe parcursul a 2 zile în care şi-au îmbunătăţit abilităţile de 

relaţionare şi au gasit noi modalităţi de participare activă la viaţa economică, 

educaţională şi culturală a localităţii, a judeţului, întâlniri organizate în cadrul 

proiectului Şcoala de toamnă; 

- 200 de tineri  au fost implicaţi în campanii de informare în licee, privind facilitarea 

accesului tinerilor la activităţile Centrului de Tineret Zalău în cadrul proiectului 

Promovare CT Zalău; 

- 500 de tineri au beneficiat de informare în domenii de interes pentru tineri în 

cadrul proiectului Promovare CT Zalău; 

- 10 voluntari ai DJST Sălaj au desfăşurat activităţi de animaţie pentru 40 de copii 

de la Grădiniţe şi Case  de tip familial din Zalău în cadrul proiectului Împreună; 

- 60 de elevi ai CNS Zalău au participat la activităţi de informare privind 

consecinţele nocive ale consumului de tutun în cadrul proiectului Nu tutunului!; 

- 60 de elevi ai CNS Zalău au participat la activităţi de diseminare a informaţiilor 

primite  privind consecinţele nocive ale consumului de tutun în cadrul proiectului 

Nu tutunului!; 



- 30 de elevi ai CNS Zalău au participat la activităţi de informare privind combaterea 

violenţei la tineri în cadrul proiectului Fără violenţă!; 

- 30 de elevi ai CNS Zalău au participat la activităţi de diseminare a informaţiilor 

primite  privind combaterea violenţei la tineri în cadrul proiectului Fără violenţă!; 

- 120 de tineri au participat la Crosul Tineretului organizat în oraşul Jibou în cadrul 

proiectului Zilele voluntarului!; 

- 14 tineri au participat la acţiuni de ecologizar la Centrul de Agrement “Izvoarele 

Barcăului “ din Tusa în cadrul proiectului Zilele voluntarului!; 

- 200 de tineri au informaţi în privinţa voluntariatului în cadrul proiectului Zilele 

voluntarului; 

- 25 de tineri au dobândit abilităţi de public speaking în urma unui curs organizat 

cadrul proiectului  Curs de public speaking; 

- 130 de tineri au participat la întrecerea de minifotbal Cupa Tineretului organizat 

în oraşul Jibou în cadrul proiectului Tânăr  şi sănătos; 

- 200 de tineri din judeţ au fost înformaţi despre regulile şi obiceiurile unei vieţi 

sănăoase şi modalităţi de prevenire a obezităţii în rândul tinerilor informări 

realizate în cadrul proiectului Tânăr  şi sănătos; 

- 20 tineri au participat la întâlnirile organizate pe tema voluntariatului în cadrul 

proictului Voluntar 2015; 

- 200 de tineri au primit informaţii despre importanţa muncii de voluntar şi despre 

abilităţile pe care le poţi dobândi în această activitate prin intermediul materialelor 

informative distribuite în cadrul proictului Voluntar 2015; 

În cadrul proiectelor de tineret am avut ca parteneri următoarele instituţii: Centrul 

de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sălaj, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Sălaj, Colegiul Naţional ”Silvania” Zalău”, Biblioteca Judeţeană “I.Ş. Bădescu” Sălaj, 

Primăria Zalău, Consiliul Judeţean Sălaj si Direcţia de Sănătatea Publică Sălaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In domeniul taberelor 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Salaj are in administrare Centrul de 

agrement “Izvoarele Barcaului”, situat in localitatea Tusa din comuna Sag. 

Tabara dispune de 44 de locuri de cazare in camere cu 1, 2, 3, 8 si 10 paturi in 

camera, conditiile de cazare fiind relativ bune, incalzirea camerelor se realizeaza cu 

sobe alimentate cu combustibil lemnos. 

S-au efectuat in fiecare an doar reparatii curente (vopsit si varuit) pentru a 

putea mentine in conditii bune camerele de cazare. 

Centrul de agrement este situat la 45 km nord-vest de municipiul Zalau, pe 

drumul judetean Simleu Silvaniei-Sig-Tusa-Ciucea, tabara dispune, pe langa cladirea 

principala care are spatii de cazare si un parc de joaca, un foisor si o popicarie (in 

stare nefunctionala). 

Principalele atractii turistice din zona sunt: 

- Pastravaria Tusa situata la 2 km 

- Muzeul memorial “Octavian Goga” din localitatea Ciucea la 15 km  

- Statiunea Termala “Baile Boghis” la 25 km 

- Partia de ski de la Vanatori – 10km 

- Izvorul Barcaului – 2 km 

Prin DJST Salaj s-au trimis si in anul 2015, la fel ca si in anii precedenti in 

diferite locatii (centre de agrement apartinatoare MTS) numeroase grupuri de 

tineri din judetul Salaj. (cca 120 tineri) 

Referitor la taberele cu carater social si cele pentru persoane cu dizabilitati, 

DJST Salaj a primit din partea Ministerului Tineretului si Sportului in anul 2015 un 

numar de 60 locuri gratuite in tabara sociala si un numar de 20 de locuri gratuite in 

tabara pentru persoane cu handicap. Participantii si beneficiarii acestor tabere au 

petrecut un sejur gratuit de 5 zile avand incluse costuri gratuite de transport, masa si 

cazare. 

Director executiv 

Adrian Farcas 

 

 

 


