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                          RAPORT DE ACTIVITATE 2020 SI 2019 SINTETIZAT 

 

    Scurta descriere a instituției  

Direcția Județeană pentru Sport si Tineret  Iași este alcătuită din: 

      Compartiment Sport  

      Compartiment  Tineret/Tabere 

      Compartiment Contabilitate si Resurse Umane 

      Unitate Administrativa Baze Sportive 

 

     

       Compartimentul Sport  coordonează activitatea sportiva de performanta si de masa 

in teritoriu.  

       Compartimentul Tineret/Tabere -  realizează programe de si  pentru tineret. 

        

      Direcția Județeană pentru Sport si Tineret Iași  are in patrimoniu următoarele spatii : 

       - sediul administrativ 

       - sediul Tineret/Tabere( include si Centru de Tineret) 

      - Hotel Sport  

      - Sala Polivalenta care este situata in zona zero a orașului, este depășita fizic ,fiind o 

mare consumatoare de energie termica si electrica. Situația juridica - intabulata. 

       - Sala de Atletism Grădinari - intabulata 

       - Sala de Gimnastica Ritmica Păcurari  - intabulat 

       - Teren de fotbal cu gazon sintetic - Grădinari 
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        - Teren de sport multifuncțional cu gazon sintetic si nocturna( realizat din fonduri 

U.E.) 

       -  Tabăra Muncel I,  funcționala si intabulata 

       -  Tabăra Muncel II ,  nefuncționala si intabulata  

       -  Tabara Ciric- nefuncționala si neintabulata 

       -  Tabara Valea Seaca - nefuncționala si neintabulata 

       -  Tabara  Strunga -  nefuncționala si neintabulata 

Numărul de posturi aprobate in  statul de funcții 48  , respectiv numărul de posturi 

ocupate 38 si numărul de posturi vacante 10 

 

CENTRUL DE TINERET 
 

Centrul de Tineret funcționează din anul 2005 având locație proprie ceea ce reprezintă 

un beneficiu pentru DJST Iași. 

Menționam ca acesta este in centrul orasului , in apropierea Casei de Cultura a Studentilor 

ceea ce a dus la o buna colaborare intre cele doua institutii. 

Aproape  in fiecare an centrul a colaborat de-a lungul anilor cu ONG-uri iesene (AGLT, 

MOLDAVIA, ETH, ASCIS, LSGG, ATI, etc.),iar activitatile desfasurate au fost in beneficiul 

tinerilor. 

Am incercat ca in fiecare an sa continuam activitati care au avut cel mai mare impact si 

pe care tinerii le-au solicitat,dar in acelasi timp am cautat sa realizam noi activitati ce au 

devenit importante pentru tineri,sau au starnit curiozitatea acestora. 

In anul 2019 bugetul a fost de 16.727 lei cu urmatoarele activitati: 

Deschide-te prin dans 

Ecologia pentru noi 

Antreprenor in satul tau 

Cum sa-iti faci vocea auzita 

Numarul participantilor a fost peste 450 de tineri,a beneficiarilor 10000 de tineri iar 

voluntari 100 de tineri. 

In anul 2020 bugetul a fost de 20.088 lei cu urmatoarele activitati: 

Fi activ,fi voluntar 

Pasaport spre cariera 

Un tanar informat e un tanar sanatos. 

Numarul participantilor a fost peste 350 de tineri,a beneficiarilor 10000 de tineri iar 

voluntari 50 de tineri. 
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    Centre de agrement 

a.  Funcționale 

Centrul de Agrement Muncel 
- Capacitate de cazare:  Tabara dispune de 3 vile cu o capacitate totala de 135  

locuri cu caracter sezonier din care 60 de locuri si in sezonul rece. 

- Toate camerele  au grup sanitar propriu Tv+ cablu, internet wireless. 

- Situație juridică: intabulat 

- Oferind conditii foarte bune de cazare/masa si datorita faptului ca este amplasata 

intr-o zona cu un mare potential turistic, am reusit sa avem un grad de ocupare de 

aproape 100%. 

- Printr-un parteneriat cu Ministerul Educației Naționale am atras la noi Concursul 

National de Proiecte de Mediu, Olimpici la matematica, Reviste Școlare, etc. 

-  Deasemenea , printr-o buna colaborare cu doua asociatii din Belgia ( SOMEPRO si 

GAZOO) dar si cu sprijinul AGLT(Asociatia Grupurilor Locale de Tineret) organizam 

in fiecare an( cu finantare Ministerul Tineretului și Sportului) Tabara Nationala de 

„Formare animatori pentru copii si tineri cu dizabilitati” si Tabara de jurnalistica. 

- Mentionez ca niciodata in acest centru de agrement nu au fost cazate alte structuri 

in afara de cele de sport si tineret( ex.: muncitori, firme, cazari individuale, etc.) 

- Tabara dispune teren sport cu gazon sintetic si nocturna club dotat cu aparatura audio 

video. 

 

Activități desfășurate in CA Muncel 

Nr.crt Tip Beneficiari 2019 Beneficiari 2020 

1.  Carantinați  147 

2.  T. Handicap 72  

3.  T. Socială 124  

4.  T. Odihnă 765  

5.  Sportivi 201 12 

6.  Team Building 137 315 

7.  Excursie elevi 593 68 

8.  T. Naţionale 306  

9.  Proiect tineret P2 45 30 

10.  ONG-uri tineret 105 87 

 TOTAL 2348 659 
   
 

b. NEFUNCȚIONALE 

Centrul de Agrement Ciric  
- Situație juridică:–neintabulat 
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- Necesar investiții: Sume de ordinul sutelor de mii de euro avand in vedere 

ca nimic nu mai este funcțional  nici spatiile de cazare, nici cantina , 

fară canalizare, 

Centrul de agrement Bucium – retrocedat 
Centrul de agrement: Muncel 2  

- Situație juridică – intabulat 

- Necesar investiții: 3.000.000 

Centrul de agrement Valea Seacă  

Situație juridică:– Neintabulat/ teren concesionat de catrea Primaria Valea Seacă  unei 
firme private / litigiu  
Centrul de agrement Strunga  

- Situație juridică – neintabulat 

- Necesar investiții: Nu se justifică alocarea de fonduri pt. investitii  ; 

această tabară a fost folosită cu predilecție de către centrele de 

plasament din județ .; este total inutilizabilă. 

 

 

COMPARTIMENT SPORT 

 

                                                 Raport activitate 2019 

- Realizarea calendarului sportiv  conform programelor nationale 

- Indrumare, verificare si eliberare C.I.S. pentru structurI  sportive fara personalitate 

juridica 

-  

- Consultanta pentru intocmirea structurilor  sportive cu personalitate juridica 

- Indrumare si control la nivelul structurilor sportive cu personalitate juridica si 

activitate sportiva de performanta 

- Organizarea si desfasurarea activitatilor de selectie, actiune comuna cu I.S.J. Iasi, 

Prefectura Iasi, Consiliul Judetean Iasi si structuri sportive 

- Sustine organizarea etapelor de zona, finale, competitii internationale, stagii de 

pregatire nationale si international la solicitarea federatiilor nationale sportive de 

specialitate 

- Organizeaza in colaborare cu Primaria Municipiului Iasi, Consiliuliui Judetean Iasi, 

Prefectura Iasi si I.S.J. Iasi evenimentul sportiv  anual Gala Laureatilor Sportului Iesean 

- Participarea personalului de specialitate la activitatile sportive ce implica sprijin 

financiar la nivel local, judetean sau zonal 

- Pune in aplicare Programele Nationale ale Ministerului Tineretului si Sportului 

- Parteneriate cu C.J.Iasi, Prefectura, I.S.J. Iasi pentru desfasurarea competitiilor 

sportive traditionale la nivel judetean (ex. Cupa satelor la tranta ) 
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Raport Activitate 2020 

 

           In anul 2020 pe langa activitatile specifice prezentate in raportul anului 2019 DJST Iasi a 

realizat urmatoarele activitati.  

            

           Incepand cu luna Ianuarie pana in data de 14 Martie 2020 compartimentul sport a urmarit 

desfasurarea activitatior si competitiilor sportive din calendarul propriu 2020. Mentionam ca 

finantarea calendarului a fost transmisa de catre MTS in luna Februarie 2020. Din luna Martie 2020 

pana in luna Septembrie 2020 activitatea sportiva a fost supendata in urma situatiei pandemice. 

Din luna Octombrie s-au reluat activitatile sportive cu restrictiile specifice perioadei de pandemie 

dupa cum urmeaza:  

- Actiuni realizate conform P1 AB – 16 actiuni 

- Actiuni realizate conform P2 AB – 12 actiuni 

Din cele 28 de actiuni, 7 au fost finantate de la bugetul de stat si venituri proprii ( anexa 1 ) . 

Numarul de participant la aceste actiuni a fost de 3420 ( copii,junior,tineret,seniori) . Tipurile 

de actiuni si sumele alocate se regasesc in anexa 1 si anexa 2 pentru 2020. Un numar de 84 de 

structuri sportive au fost implicate in desfasurarea acestor activitati si competitii sportive, din 

care 8 cu personalitate juridica ( CSM Iasi, CSS Unirea Iasi, CS Politehnica Iasi etc ) si 76 

structuri sportive fara personalitate juridical – majoritatea asociatii sportive scolare ( rural si 

urban ). 

   

   In perioada Septembrie – Decembrie 2020 in baza Programului National de acordare vouchere 

achizitie echipament sportiv, DJST Iasi a colaborat cu 24 de structuri sportive cu personalitate 

juridica pentru acordarea de 533 de vouchere pentru copii, sportivi la prima legitimare. 

    

In anul 2020 au fost constituite la nivelul judetului Iasi un numar de 7 structruri sportive fara 

personalitate juridica. Situatia numerica si nominala a structurilor sportive fara personalitate 

juridica a fost actualizata si transmaisa catre MTS – Directia Generala Politici, Strategii si 

Programe .  

   

 

 

ACTIVITATEA DE TINERET 

 

In anul 2019 am realizat 6 proiecte de tineret 
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Festudis, Stai departe de tentatii!, Piata muncii, Romania in miscare, Industrie creativa, 

Gala Tineretului-creem impreuna. 

Gala Tineretului din România suma de 20.000 lei 

Bugetul alocat a fost de 60.408 lei. Numarul de participanti a fost peste 220 de tineri iar 

beneficiari 8000 de tineri. Totodata a fost alocată suma de 60.614 pentru Concursul local 

de Proiecte si au fost finanțate 7 proiecte. 

S-a colaborat cu 17 ONG-uri iesene. 

 

 

In anul 2020 am realizat 5 proiecte de tineret. 

Eu vs Covid, Mesajul meu antidrog, I love books, Informează-te si trăiește liber, 

Antreprenor de succes. Bugetul alocat a fost de 38.000 lei. Numarul participantilor a fost 

peste 450 de tineri iar a beneficiarilor 10000 tineri. 

Totodata a fost alocată suma de 88525 pentru Concursul local de Proiecte si au fost 

finanțate 10 proiecte. 

S-a colaborat cu 19 ONG-uri iesene. 

T- 

ALTE TIPURI DE ACTIVITĂȚI REALIZATE 

 In perioada martie - iulie 2020 Centru de agrement Muncel si hotel Sport au fost centre 

de carantina pentru persoane posibil infectate Covid 19. 

 

REPARAȚII ALE BAZEI MATERIALE 

   In anul 2019  

Reparatii in Tabara Muncel:  

 Vila Bradisor, Teisor si Foisor in valoare de 16.000 lei. 

 

  In anul 2020 

Reparatii la Hotel Sport 

- schimbat toate ușile de la et. III , unele dintre ele distruse in perioada carantinarii - 

valoare de 7.000 lei. 

Reparație covor sintetic(schimbat) la terenul multifuncțional - sponsorizare 

- inlocuire hidroizolatie valoare 35.000 lei 

Reparații la Centru de Tineret 

- schimbat usi de acces, varuit si schimbat gresie pe holuri .Valoare  12.000 lei 
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Tabara Muncel 

  -reparatii Vila Bradisor - schimbat cabine dus, calorifere( in bai), parchet, boilere noi 

in centrala , varuit, rezervoare apa WC, inlocuire tevi. Valoare 67.000 lei. 

Schimbat acoperis la casute plus uluc la cantina. Valoare 18.000 lei 

Cantina - schimbat ferestre si usi de acces - din sponsorizari 

 

 
In anul 2020 s-au facut urmatoarele dotari: 

 
TABARA MUNCEL 

 
                                   6 aparate de aer condiționat pentru camere profesori 

 2 frigidere pentru camere profesori 

                                   2 boxe audio 

18 TV LED 

1 lada frigorifica 

1 robot bucatarie + 1 feliator 

1 masina spalat rufe 

5 paturi matrimoniale + saltele aferente pentru camere profesori 

Fete de masa pentru cantina 

1 aspirator 

Lenjerie 

30 buc scaune tapitate pentru cantina 

 

SEDIUL BIROURI 

 

 1 imprimanta Laser 

 

HOTEL SPORT 

 

1 frigider pentru sala de sedinte 

Un set - canapea + doua fotolii pentru receptie 

Lenjerie de pat, perne si prosoape 

1 masina de spalat  

1 aspirator 

1 statie de calcat 
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2 frigidere tip minibar pentru camere 

 

SALA DE ATLETISM GRADINARI 

 

Inlocuit proiectoare vechi cu proiectoare cu LED 

 

CENTRU DE TINERET 

- o tabla inteligenta ( pe proiecte DJST) 

- un aspirator 

- un boiler electric 

- un calculator 

- o boxa audio ( portabila) 

 

NOPȚI CAZARE 

 

Nopti cazare Tabara Muncel anul 2019 = 12593 

 

Nopti cazare - Tabara Muncel 2020 pentru tineri = 1253.Nopti cazare tabara Muncel 

persoane carantinate 2020=2058 .Total = 3311 

 

 Nopti cazare Hotel Sport anul 2019=2037 

 iar in anul 2020 =866 si persoane carantinate =1485 

 

PREZENTAREA EXECUŢIEI BUGETARE PE ANUL 2019 
Situaţia veniturilor si cheltuielilor din fonduri proprii şi subvenţie MTS în  anul 2019 

 

A. ÎNCASĂRI TOTALE AN 2019 

 

I. SUBVENŢIE M.T.S 

➢ M.T.S. a finanţat 99,5  % necesarul cheltuielilor de personal, pentru 47 persoane în suma de 

1.866.110  lei 

➢ M.T.S. a finanţat cheltuielile cu bunuri si servicii /  întreţinere a bazelor sportive şi centre de 

agrement cu suma de 135.000 lei. 

➢ M.T.S. a finanţat  actiuni social – culturale  :  

-  activitatea sportivă cu 40.000  lei  
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-  activitatea de tineret  cu 141.617 lei  

-  tabere nationale cu 148.181 lei 

-  tabere  sociale şi persoane cu dizabilităţii cu suma de  74.300 lei 

 

      TOTAL SUBVENŢIE BUGETUL DE STAT ÎNCASATĂ : 2.405.208  lei 

II. TOTAL VENITURI PROPRII REALIZATE  AN 2019 – 1.002.610 lei 

➢ Sala Polivalentă – 253.615 lei  

➢ Sala Atletism Grădinari – 78.428 lei 

➢ Sala Gimnastică Pacurari –8.200 lei 

➢ Hotel Sport –153.132 lei 

➢ Tabara Muncel – 447.692 lei 

➢ Alte Venituri ( chirii spatii) – 61.442  lei 

 

B. TOTAL PLĂŢI  EFECTUATE  AN 2019 – 3.386.328 lei 

➢ Cheltuieli de personal – 1.895.688 lei 

➢ Cheltuieli cu bunuri si servicii    – 1.047.044 lei 

➢ Cheltuieli activitate Tineret – 141.617  lei 

➢ Cheltuieli activitate sportiva – 79.498 lei 

➢ Cheltuieli activitate Tabere (nationale, sociale și persoane cu dizabilitati) – 222.481 lei  

 

 

 

 

 

PREZENTAREA EXECUŢIEI BUGETARE PE ANUL 2020 
Situaţia veniturilor si cheltuielilor din fonduri proprii şi subvenţie MTS în  anul 2020 

 

B. ÎNCASĂRI TOTALE AN 2020 

 

I. SUBVENŢIE M.T.S 

➢ M.T.S. a finanţat 100  % necesarul cheltuielilor de personal, pentru 47 persoane în suma de 

2.003.000  lei 

➢ M.T.S. a finanţat cheltuielile cu bunuri si servicii /  întreţinere a bazelor sportive şi centre de 

agrement cu suma de 160.000 lei. 

➢ M.T.S. a finanţat  actiuni social – culturale  :  

-  activitatea sportivă cu 21.000  lei  

-  activitatea de tineret  cu 141.902 lei  
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      TOTAL SUBVENŢIE BUGETUL DE STAT ÎNCASATĂ : 2.330.903  lei 

II. TOTAL VENITURI PROPRII REALIZATE  AN 2020– 1.059.694 lei  

➢ Sala Polivalentă – 118.327 lei  

➢ Sala Atletism Grădinari – 51.082 lei 

➢ Sala Gimnastică Pacurari –7.245 lei 

➢ Hotel Sport –444.200 lei ( din care 308.300 lei ca si centru de carantinare ) 

➢ Tabara Muncel – 351.695 lei 

➢ Alte Venituri ( chirii spatii)- 47.143  lei 

➢ Contributia Consiliului Judetean Iasi  - Gala sportului iesean – 40.000 lei  

 

 

 

 

 

 

 

B. TOTAL PLĂŢI  EFECTUATE  AN 2020 – 3.343.585 lei 

 

 

➢ Cheltuieli de personal -  2.003.000 lei 

➢ Cheltuieli cu bunuri si servicii   -1.137.682 lei 

➢ Cheltuieli activitate Tineret - 130.874 lei 

➢ Cheltuieli activitate sportiva -  72.029 lei 

 

 

N.B. In anexa va trimitem Raportul de activitate al D.J.S.T. Iasi detaliat pe anul 2019 

si 2020. 

                  

 

                                     Director 

                                Prof. Stătescu Daniel 
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