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PREZENTARE GENERAL

Direc ia Jude ean  pentru Sport si Tineret Neam  (D.J.S.T.) este organizatã în baza HG
776/2010 si func ioneazã ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului i
Sportului, cu personalitate juridica.

D.J.S.T. Neam  a preluat personalul, activitatea, patrimoniul i bugetul Directiei
pentru Sport a Judetului Neamt si al Directiei pentru Tineret a Judetului Neamt, care s-au
desfiintat, conform prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2010 privind unele
masuri de reorganizare a activitã ilor de tineret si sport.

D.J.S.T. Neam  asigurã implementarea la nivel judetean a strategiei i politicilor
Guvernului în domeniile sportului i tineretului.

D.J.S.T. Neam  are 4 centre de agrement, din care 2 func ionale i 2 nefunc ionale,
intabulate i cu toate documentele la zi. Nu are baza sportiv  proprie, nu are sediu
(birourile sunt în cadrul CA Cozla Piatra Neam , prin dezafectarea a 4 dormitoare i
transformarea lor în birouri).

Func ionarea institu iei este asigurat  de urmatoarele compartimente:
- Director executiv;
- compartimentul sport;
- compartimentul tineret;
- compartimentul financiar-buget-pl i;
- compartimentul contabilitate-salarii-resurse umane;
- compartimentul achizi ii publice-investi ii-patrimoniu-administrativ.

Activitatea institu iei:
- asigura punerea în aplicare la nivelul jude ului a strategiei i programelor
Ministerului Tineretului i Sportului în domeniile sportului i tineretului prin
calendare sportive i de tineret;
- utilizeazã centrele de agrement pentru tineret în scopul desfa urãrii de activitã i
recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii i tineret (Tabere Programul ARC
2015-2019, tabere tematice, tabere persoane cu handicap, tabere sociale);
- urmãre te aplicarea i controlul respectãrii actelor normative din domeniile sportului
i tineretului prin participarea la toate activitatile de sport i tineret;

- colaboreazã cu celelalte institu ii deconcentrate, cu organe de specialitate ale
administra iei publice centrale, cu autoritã ile administratiei publice locale, cu alte
institu ii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau strãine
prin parteneriate, asocieri i colabor ri;
- organizeazã i desfasoarã ac iuni de si pentru tineret, actiuni culturale, artistice,
distractive, educative, turistice interne si interna ionale, sportive i de agrement pentru
tineri, în cele 2 centre de agrement func ionale;
- elaboreazã calendarul anual de ac iuni de sport i tineret proprii i în parteneriat i îl
supune aprobãrii conducerii Ministerului Tineretului i Sportului;
- actioneazã în colaborare cu autoritã ile administra iei publice locale pentru
dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la
Ministerului Tineretului i Sportului i din alte fonduri, precum i pentru modernizarea
i optimizarea serviciilor pentru sport i tineret;
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- asigurã sprijin de specialitate pentru realizarea de programe i proiecte de i pentru
tineret, precum i pentru sport de cãtre institu ii publice locale; colaboreazã,
coopereazã i dezvoltã parteneriate cu persoane fizice i juridice, în vederea
îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului i tineretului;
- organizeazã, participã, monitorizeazã i evalueazã actiunile în domeniile sportului i
tineretului;
- organizeazã baza de date cu organiza iile neguvernamentale de i pentru tineret din
judet;
- organizeaza tabere tematice, activitati de recreere, seminarii, cursuri pentru educa ia
nonformalã pentru tineri i studen i;
- organizeazã i implementeazã programe cu caracter social pentru copii i tineri, cu
precãdere pentru cei defavorizati;
- finanteazã unele programe speciale pentru sportivi, sec ii sau echipe din raza
administrativ-teritorialã.
Baza material  a DJST Neam  este compusa din 4 centre de agrement: CA Oglinzi,
CA Cozla, CA Tazl u (predat  la CNI pentru reabilitare) i ½ din CA Izvora ul Bicaz
(cealalt  parte ½ aflându-se în patrimoniul Consiliul Local Bicaz, care de ine i
terenul). Nu de inem baz  sportiv , nu avem sediu (birourile sunt în cadrul CA Cozla
Piatra Neam , prin dezafectarea a 4 dormitoare i transformarea lor în birouri).
Total posturi: 23 din care: - 12 contractuali , 11 functionari publici

Posturi ocupate: - 11 posturi contractuali
- 10 posturi functionari publici

Posturi vacante:                  - 1 contractual (administrator CA Izvora ul)
- 1 functionar public (director executiv adjunct).

Centrul de Agrement Cozla este situat in muncipiul Piatra Neamt, vis-à-vis de Parcul
zoologic, la 5 minute de mers pe jos de centrul istoric al orasului. Dispune  de spatiu de
cazare de 100 de locuri si  de o sala de mese care poate fi utilizata si ca sala de
activitati avand capacitatea de peste 150 de locuri, si o sala de protocol de 25 de locuri.
Are internet wireless pe toata suprafata taberei si posibilitati de a desfasura jocuri si
activitati sportive: cosuri de baschet, porti de handbal, sah, perete de escalada.

Centrul de Agrement Oglinzi este  situat la 49 km de Municipiul Piatra Neam ,
la 4 km de ora ul Târgu Neam , în vecin tatea sta iunii cu acela i nume, în spatele
Cet ii Neam ului. Capacitatea de cazare este de 140 de locuri în camere cu 2, 3, 4, 6
paturi, grup sanitar în camer  si comun in Cabana principala, ap  cald  permanent;
sala de mese are capacitatea de 100 locuri; cablu TV cu televizor în fiecare camera;
parc de joac  pentru copii; internet wireless cu acces pe toata suprafata taberei;
instala ie disco ; Club cu mas  de tenis.

Centrul de Agrement Tazl u – predat Companiei Na ionale de Investi ii S.A,
in vederea realiz rii proiectului “Reabilitarea, modernizarea si extinderea Centrului de
Agrement Tazl u, sat Tazl u, comuna Tazl u, judetul Neam ” (Decizia nr.35 din
15.09.2020).

Numar beneficiari:
- 2019 – CA Oglinzi: extrasezon 3.933 pers.(5921 inoptari),

                             sezon 1.595 pers. ( 9912 inoptari)
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   CA Cozla: extrasezon 1.675 pers. ( 2.229 inoptari)
                  sezon 173 pers. ( 971 inoptari)

Alte tipuri de activitati realizate :
- 2019 – Programul ARC
- 2020 – Centru de Carantinare 26.02 – 04.07 ( 241 pers)

-

Tabere sociale:
- 2019 -  61 pers - 28.875 lei (cazare, masa si transport)
- 2020 – 0

Tabere dizabilitati:
- 2019  –  32 pers. - 12.800 lei ( cazare si masa)
- 2020  -  0

       DIFICULT I

-  lipsa personalului pe centrele de agrement (în centrele de agrement trebuie
 lucram cu zilieri, adica personal necalificat, ceea ce scade calitatea

serviciilor, zilieri care nu pot fi contractac i mai mult de 90 de zile pe an,
adica dupa 90 de zile trebuiesc înlocui i)

-  lipsa personalului pe sediu (unicul post de contabil a fost desfiin at de MTS
i infiin at postul de director adjunct, care nu se justific , institu ia lucreaz

cu contabilitate externalizat , ceea ce îngreuneaz  extrem de mult
func ionarea normal , prin deplas ri de câteva ori pe zi la firma de
contabilitate)

-  lipsa investi iilor i repara iilor capitale
-  subfinan are (buget alocat la limita supravie uirii).
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SPORT

OBIECTIVE – INDICATORI DIN PROGRAMUL
- PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMAN  -

DIREC IA JUDE EAN  PENTU SPORT I TINERET  NEAM  func ioneaz  ca
serviciu public descentralizat al MINISTERULUI TINERETULUI I SPORTULUI,
structur  de drept public cu personalitate juridic , organizat  în conformitate cu legisla ia în
vigoare, aflat  la nivel teritorial în subordinea Institu iei Prefectului Jude ului Neam .
Activitatea specific  a fost desf urat  în colaborare cu autorit ile publice locale i în
conformitate cu „Regulamentul de func ionare” aprobat de MINISTERUL TINERETULUI
SI SPORTULUI. În conformitate cu normele legale, DIREC IA JUDE EAN  PENTU
SPORT I TINERET  NEAM  este finan at  de la bugetul de stat i din venituri
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extrabugetare. Activitatea principal  a DIREC IA JUDE EAN  PENTU SPORT I
TINERET  NEAM  este orientat  spre realizarea celor trei programe principale:

1. Promovarea Sportului de Performan
2. Programul „Sportul pentru To i”
3. Programul „Sus inerea altor activit i” – precum transferuri, venituri

proprii.

Indicatorii programului „Promovarea Sportului de Performan ” se reg sesc la
urm toarele componente:

Sus inerea financiar  a calendarului sportiv jude ean;
Sprijinirea activit ii cluburilor departamentale;
Sus inerea structurilor sportive colare;
Sus inerea financiar  a sportivilor de performan , componen i ai
loturilor olimpice i na ionale de seniori, tineret i juniori.

Anul 2020 ar fi continuat trendul ultimilor 10 ani, dar, din p cate, pandemia Covid-19
nu numai c  a stopat acest trend CI a dus sportul într-o situa ie care numai confortabil  nu
este. Din martie 2020 competi iile au fost suspendate, singurele activit i acceptate fiind doar
cele de preg tire. Pe finalul anului, competi iile sportive s-au reluat timid sub reguli de
securitate epidemiologic  stricte, f  spectatori i cu rigori pentru sportivi i staful tehnic
care s  permit  o cât mai bun  protejare a acestora. DJST Neam  s-a implicat mult în aceast
perioad  în consilierea structurilor sportive în vederea lu rii celor mai bune decizii care s
permit  ca aceste structuri s  nu intre în faliment i în inactivitate pe perioad  nedeterminat .
Chiar putem spune c  suntem unul dintre jude ele cele mai active în acest tip de activitate,
consiliind structuri sportive i din alte jude e, în baza exemplului de bun  practic  realizat  la
nivelul jude ului Neam . Am fost printre primele jude e care au demarat activitatea de
preg tire a sportivilor i am desf urat competi ii sportive na ionale atunci când cei mai
mul i înc ov iau în realizarea lor.

Fiind un an sub pecetea Sars-coV2, rezultatele sportive interna ionale au fost modeste
dintr-un singur motiv: organizarea multor evenimente interna ionale s-a amânat practic
pentru urm torul anul  2021. Dar i a a, cu mult curaj, cluburile au participat acolo unde s-a
putut i au ob inut:

3 locuri 1 – Europene & Mondiale (Badminton, Arte Mar iale, Radioamatorism),
2 locuri 2 – Balcanice & Mondiale (Atletism & Radioamatorism),
5 locuri 3 – Jocurile Balcanice Juniori (Atletism),
6 locuri 4,5 – Jocuri Balcanice (Atletism),
1 loc 6 – Campionatele Mondiale (Fitness&Culturism).

Chiar dac  aparent nu este o realizare, pe fondul pandemiei, credem c  în fapt este o
mare realizare din partea sportivilor i cluburilor care au f cut acest colosal efort de a sparge
barierele obi nuin ei.
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Prezent m acum o evolu ie a rezultatelor ob inute de-a lungul anilor

STATISTICA PE MEDALII 2006 – 2007 - 2008
MEDALII

Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008
Aur Argint Bronz Aur Argint Bronz Aur Argint Bronz

Comp. Interna ionale 15  9 12 20 8 10 30 19 20
Comp. Na ionale 69 80 81 72 66 64 89 94 109
Total Medalii 84 89 93 92 74 74 119 113 129
TOTAL GENERAL
MEDALII 266 240 361

STATISTICA PE MEDALII 2009 – 2010
MEDALII

Anul 2009 Anul 2010
Aur Argint Bronz Aur Argint Bronz

Comp. Interna ionale 23 25 18 21 22 26
Comp. Na ionale 62 48 80 81 52 103
Total Medalii 85 73 98 102 181 129
TOTAL GENERAL
MEDALII 256 421

STATISTICA PE MEDALII 2011 – 2012
MEDALII

Anul 2011 Anul 2012
Aur Argint Bronz Aur Argint Bronz

Comp. Interna ionale 24 23 22 33 31 40
Comp. Na ionale 91 103 112 80 91 103
Total Medalii 115 126 134 113 121 143
TOTAL GENERAL
  MEDALII 375 377

STATISTICA PE MEDALII 2013 – 2014
MEDALII

Anul 2013 Anul 2014
Aur Argint Bronz Aur Argint Bronz

Comp. Interna ionale 30 20 30 29 25 26
Comp. Na ionale 111 105 131 91 55 103
Total Medalii 141 125 161 120 101 129
TOTAL GENERAL
  MEDALII 427 305

STATISTICA PE MEDALII 2015 – 2016 - 2017
MEDALII
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Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017

Aur Argint Bronz Aur Argint Bronz Aur Argint Bronz
Comp. Interna ionale 27 21 34 31 17 21 39 22 28
Comp. Na ionale 110 113 134 111 59 60 91 80 112
Total Medalii 137 134 168 142 76 81 130 102 140
TOTAL GENERAL
  MEDALII 439 299 372

STATISTIC  ANUL 2019
NUM R
UNIT I

SPORTIVE
AFILIATE LA
FEDERA IILE

SPORTIVE
NA IONALE
RECUNOSCU
TE DE MTS

NUM R
UNIT I

SPORTIVE
PARTICIPANTE

LA
COMPETI IILE
NA IONALE I

INTERNA IONA
LE

NUM RUL
SPORTIVILO

R
LEGITIMA I
ÎN CADRUL
FEDERA IIL

OR SPORTIVE
NA IONALE

NUM RUL
DE

ANTRENORI
ANGAJA I ÎN
STRUCTURIL
E SPORTIVE
RECUNOSCU
TE DE MTS

NUM RUL
ARBITRILOR CU

LICEN E
NA IONALE I

INTERNA IONA
LE

113 112 3980 136 124

STATISTIC  ANUL 2020
NUM R
UNIT I

SPORTIVE
AFILIATE LA
FEDERA IILE

SPORTIVE
NA IONALE
RECUNOSCU
TE DE MTS

NUM R
UNIT I

SPORTIVE
PARTICIPANTE

LA
COMPETI IILE
NA IONALE I

INTERNA IONA
LE

NUM RUL
SPORTIVILO

R
LEGITIMA I
ÎN CADRUL
FEDERA IIL

OR SPORTIVE
NA IONALE

NUM RUL
DE

ANTRENORI
ANGAJA I ÎN
STRUCTURIL
E SPORTIVE
RECUNOSCU
TE DE MTS

NUM RUL
ARBITRILOR CU

LICEN E
NA IONALE I

INTERNA IONA
LE

123 142 3960 157 151

STATISTIC  ANUL 2018
CLASAMENTUL
PE JUDE E LA
NUM RUL DE

MEDALII
CÂ TIGATE ÎN
COMPETI IILE
NA IONALE I

INTERNA IONAL
E

TOTAL
MEDALII ÎN

COMPETI IILE
INTERNATION

ALE

CLASAMENTU
L PE JUDE E

PROBE
OLIMPICE

TOTAL
MEDALII
PROBE

OLIMPICE

TOTAL
MEDALII
PROBE

NEOLIMPI
CE

LOCUL 30 44 LOCUL 28 8 34
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STATISTIC  ANUL 2019
CLASAMENTUL PE

JUDE E LA
NUM RUL DE

MEDALII
CÂ TIGATE ÎN
COMPETI IILE
NA IONALE I

INTERNA IONALE

TOTAL
MEDALII ÎN

COMPETI IILE
INTERNATION

ALE

CLASAMENTU
L PE JUDE E

PROBE
OLIMPICE

TOTAL
MEDALII
PROBE

OLIMPICE

TOTA
L

MEDA
LII

PROB
E

NEOLI
MPICE

LOCUL 30 17 LOCUL 28 6 11

Se cuvine s  mul umim i s  felicit m cluburile sportive i antrenorii sec iilor de
performan  care au ob inut aceste rezultate deosebite pe plan na ional i interna ional, care
fac cinste jude ului nostru.

DATE SINTETICE PRIVIND ARHITECTURA
APARATULUI SPORTIV DIN JUDE UL NEAM I AL ACTIVIT ILOR
SPORTIVE DESF URATE ÎN JUDE UL NEAM

În 2020 am avut:
-STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE LA FEDERA IILE NA IONALE – 135
-STRUCTURI PARTICIPANTE ÎN COMP. INTERNE – 147

-SPORTIVI SENIORI LEGITIMA I, MASCULIN – 1177
-SPORTIVI SENIORI PARTICIPAN I ÎN COMP. NA IONALE, MASCULIN – 1106

-SPORTIVI SENIORI LEGITIMA I FEMININ – 149
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-SPORTIVI SENIORI PARTICIPAN I ÎN COMP. NA IONALE, FEMININ – 124
-TOTAL SPORTIVI SENIORI LEGITIMA I – 1326
-TOTAL SENIORI PARTICIPAN I ÎN COMPETI II NA IONALE – 1230

-SPORTIVI JUNIORI LEGITIMA I, MASCULIN – 1343
-SPORTIVI JUNIORI PARTICIPAN I ÎN COMP. NA IONALE, MASCULIN – 1224

-SPORTIVI JUNIORI LEGITIMA I, FEMININ – 400
-SPORTIVI JUNIORI PARTICIPAN I ÎN COMP. NA IONALE, FEMININ – 310
-TOTAL SPORTIVI JUNIORI LEGITIMA I, FEMININ – 1743

-COPII LEGITIMA I, MASCULIN – 1534
-COPII PARTICIPAN I ÎN COMP. NA IONALE – 680

-COPII LEGITIMA I, FEMININ – 524
-COPII PARTICIPAN I ÎN COMP. NA IONALE – 202

 -TOTAL SPORTIVI LEGITIMA I – 3951
-TOTAL SPORTIVI PARTICIPAN I ÎN COMPETI II NA IONALE – 3418

-NUM R ANTRENORI ACREDITA I - 134
-NUM R INSTRUCTOR SPORTIVI ACREDITA I - 150
-NUM R ARBITRII ACTIVI - 148
-MAE TRI AI SPORTULUI - 12
-ANTRENORI EMERI I - 9

Conform statisticilor MTS, Artele Mar iale au de departe cel mai mare num r de
sportivi legitima i, iar în clasamentul pe federa ii, pe competi ii interna ionale oficiale, Artele
Mar iale de in locul 1, lucru care trebuie remarcat i corect promovat. În jude ul Neam ,
trebuie s  recunoa tem c  Artele Mar iale  de in ponderea cea mai mare de sportivi legitima i
i puncteaz  cel mai mult în clasamentele pe jude e privind rezultatele sportive

interna ionale.

Credem c  principala preocupare post-pandemie este de a restimula cluburile i
asocia iile sportive s  reînceap  activitatea de preg tire i competi ional , multe dintre ele
fiind înc  în stare de inactivitate. O alt  ax  de prioritate ar fi de a con tientiza autorit ile
locale de a permite accesul în bazelele lor, la pre uri stimulative, pentru a atrage un num r
cât mai mare de practican i de mi care i sport.

Nu trebuie s  ascundem faptul c  dou  mari pericole pândesc performan a sportiv : 1.
obezitatea i supraponderalitatea care ating indicatori alarman i; 2. lipsa interesului a tinerei
genera ii în a practica mi care sportiv  sau sport. Aici, to i factorii deciden i ar trebui s  se
adune la o mas  comun i s  se realizeze un program care s  stimuleze activitatea fizic i
sportul, atât în mediul urban cât i în rural.
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PROTOCOALELE SAU CONVEN IILE DE PARTENERIAT

În anul 2020 au func ionat protocoale de colaborare cu mai multe institu ii precum
Consiliul Jude ean Neam , Consiliul Local Piatra Neam , Consiliul Local Roman, Prim ria
Târgu Neam , Inspectoratul Jude ean de Poli ie Neam , Direc ia de S tate Publica Neam ,
Serviciul de Ambulan  Neam , Agen ia Na ional  Anti-Drog Neam , Inspectoratul colar
Jude ean Neam , Inspectoratul Jude ean de Jandarmi. Avem o colaborare foarte bun  cu
Inspectoratul colar Jude ean Neam , cu inspectorul de specialitate i nu numai, privind
derularea Calendarului Sportiv, ac iunile de selec ie, alte ac iuni care sunt în folosul
comunit ii. O alt  colaborare foarte bun i care respect  trendul ultimilor ani este cel al
colabor rii cu Asocia iile Jude ene pe ramuri de sport i cu aceast  ocazie mul umim tuturor
membrilor acestor AJ-uri, pentru sprijinul acordat în realizarea Calendarului Jude ean, în
implicarea lor în activitatea de arbitraj i organizare de competi ii. Subliniem bun
colaborare cu noile Asocia ii Sportive care promoveaz  sportul de agrement, împreun
realizând evenimente care fac deja faim  jude ului. Trebuie s  amintim i s  l ud m
puternicul sprijin pe care Consiliul Jude ean Neam i Consiliile Locale din Piatra Neam ,
Roman, Bicaz i Târgu Neam  îl dau în sprijinirea activit ilor sportive prin finan rile
nerambursabile sau prin protocoale de colaborare în organizarea unor evenimente sportive
na ionale i interna ionale de mare impact.

ORGANIZAREA I DERULAREA
CALENDARULUI SPORTIV JUDE EAN 2020

Calendarul competi ional jude ean întocmit la sfâr itul anului 2019 constituie o
component  de baz  activit ii DIREC IA JUDE EAN  PENTU SPORT I TINERET
NEAM . La baza alc tuirii calendarului jude ean pe ramuri de sport au stat calendarele
sportive ale Federa iilor sportive de specialitate i  propunerile venite din partea asocia iilor
jude ene pe ramuri de sport, cluburilor sportive departamentale i de drept privat.

Din nefericire, Pandemia 2020 a stopat aceast  desf urare de evenimente, totul fiind
realizat doar la nivel de avarie. Conform indica iilor primite de la MINISTERUL
TINERETULUI SI SPORTULUI calendarul a fost structurat dup  cum urmeaz :

I. Programul „Promovarea Sportului de Performan ”

a. Campionate Na ionale – etape locale i jude ene
b. Campionate colare – etape locale i jude ene
c. Alte Competi ii Locale, Jude ene, Interjude ene.

II. Programul „Sportul pentru To i”   face capitol separat.
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La baza derul rii Calendarului Sportiv 2020 din punct de vedere financiar au stat
sumele repartizate de la bugetul de stat prin MTS sau fondurile repartizate de diferi ii
organizatori de competi ii. Realizarea competi iilor sportive din calendar s-a f cut cu
participarea direct  a asocia iilor jude ene pe ramuri de sport, a cluburilor sportive, a
Inspectoratului colar Jude ean. Consider m c  acest segment de activit i a fost realizat în
mod corespunz tor, speciali tii din DIREC IA JUDE EAN  PENTU SPORT I TINERET
NEAM  aducându- i în acest fel contribu ia la rezultatele bune ob inute de sportivii no tri.

RELA IA I SPRIJINUL ACORDAT DE DIREC IA JUDE EAN  PENTRU
SPORT A JUDE ULUI NEAM  CLUBURILOR DIN SUBORDINEA

MINISTERULUI TINERETULUI I SPORTULUI

        Colectivul DIREC IA JUDE EAN  PENTU SPORT I TINERET  NEAM  s-a
implicat direct în activitatea cluburilor din subordinea MTS-ului. De la sprijinul financiar,
îndrumarea în realizarea solicit rilor de finan are nerambursabil  adresate consiliilor locale i
jude ene, lobby în vederea ac iunilor de sponsorizare, ac iuni sportive i de preg tite în
parteneriat, pân  la procurarea de materiale sportive specifice activit ilor sportive de
preg tire i competi ionale. Pentru anul 2021 men inem aceea i linie încercând s
îmbun im prezen a noastr  la acest nivel de interes.

SITUA IA CONSTITUIRII ASOCIA IILOR SPORTIVE JUDE ENE PE RAMURI
DE SPORT, PRECUM I A ASOCIA IILOR SPORTIVE F  PERSONALITATE

JURIDIC
La sfâr itul anului 2020, func ionau 10  asocia ii sportive jude ene pe ramur  de sport.

Aceste asocia ii reprezint  ramurile de sport reprezentative ale jude ului nostru astfel:
1. Asocia ia Jude ean  de Fotbal
2. Asocia ia Jude ean  de Atletism
3. Asocia ia Jude ean  de Handbal
4. Asocia ia Jude ean  Sportul pentru To i
5. Asocia ia Jude ean  de ah
6. Asocia ia Jude ean  de Tenis
7. Asocia ia Jude ean  de Volei
8. Asocia ia Jude ean  de Canotaj
9. Asocia ia Jude ean  de Baseball i Softball
10. Asocia ia Jude ean  de Orientare

Asocia iile jude ene pe ramur  de sport s-au implicat în organizarea i desf urarea
etapelor locale, de jude , de zon  sau finale pe ar  care au avut loc în jude ul Neam . Toate
aceste asocia ii pot fi date ca exemplu având activitate în anul 2020 de i condi iile
pandemice au ridicat dificult i foarte mari. În privin a asocia iilor sportive f  personalitate
juridic , la sfâr itul anului 2020 se înregistreaz  un num r de 134, 46 în mediul urban, restul
în mediul rural. Un mare pas s-ar face dac  MTS ar reintroduce finan rile nerambursabile
pentru Asocia iile Jude ene pe ramur  de sport, fapt care ar dinamiza activitatea acestora i ar
da un avânt parteneriatelor cu alte institu ii.
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APRECIEREA I EVALUAREA ACTIVIT II PERSONALULUI SALARIAT CU
ATRIBU II ÎN DOMENIUL SPORTULUI

Activitatea DIREC IA JUDE EAN  PENTU SPORT I TINERET  NEAM  s-a
desf urat prin contribu ia personalului serviciului public deconcentrat. Realiz rile
eviden iate în celelalte subcapitole ale raportului scot în evident  profesionalismul de înalt
nivel de care au dat dovad  salaria ii institu iei în îndeplinirea tuturor sarcinilor prev zute în
fi ele de post, precum i a celorlalte activit i la care au fost solicita i.

Toate aceste considera ii se g sesc în calificativele foarte bune ob inute la evaluarea
anual  a func ionarilor publici i a celorlal i angaja i.
Dincolo de aceste aspecte, demn  de remarcat este implicarea în sus inerea i cre terea
prestigiului institu iei, preocuparea permanent  pentru perfec ionare profesional , interesul
pentru promovarea noului în activitate, efortul permanent de sus inere a proceselor de
reformare care se petrec i în domeniul administr rii activit ii sportive. De asemenea,
trebuie remarcat  permanenta extindere a plajei sarcinilor la care angaja ii trebuie s

spund , ca urmare a schimb rilor caracteristice serviciilor administrative i a modific rii,
odat  cu modificarea legisla iei care ne afecteaz , atribu iilor i competen elor direc iei.

SITUA IA I MODUL DE FUNC IONARE
A SISTEMULUI DE MEDICIN  SPORTIV  ÎN JUDE UL NEAM

Ambulatorul de medicin  sportiv  Neam  este asigurat de c tre cabinetul de Medicin
Sportiv  din Policlinica municipiului Piatra Neam  condus de Manuela Olteanu, medic
specialist în medicin  sportiv . Unitatea asigur  asisten a medical  a întregii popula ii
sportive (copii, juniori, tineret, seniori, veterani) din jude . Specificul activit ii are dou
componente: una profilactic i una curativ .

Activitatea profilactic  se materializeaz  prin efectuarea controalelor medicale ini iale
i periodice i participarea la selec iile medico-sportive. Activitatea curativ  se adreseaz

sportivilor bolnavi sau traumatiza i care vin în serviciul de medicin  sportiv  pentru
tratament recuperator i asisten  medical  la antrenamente i competi ii.

Conform legisla iei în vigoare, sportivii pot participa la antrenamente i competi ii
numai dup  ob inerea avizului medico-sportiv eliberat de aceast  unitate, în urma vizitei
medicale care trebuie s  ateste starea lor de s tate. Pentru îmbun irea activit ii medico-
sportive, venim cu urm toarele propuneri:

- respectarea legisla iei în vigoare care prevede înfiin area unei policlinici pentru
sportivi, unitate cu personalitate juridic  ce presupune i existen a cabinetelor
medicale necesare atest rii st rii de s tate a sportivilor

- interven ia la CNAS pentru ob inerea dreptului medicilor sportivi de a elibera bilete de
trimitere c tre alte specialit i i a re etelor compensate i gratuite în tratamentul de
urgen
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- stabilirea medica iei de refacere de c tre medicii de medicin  sportiv
- obligativitatea program rii sportivilor la vizita medical  periodic  cel pu in cu dou

pt mâni înainte de competi ie pentru a nu se afla în imposibilitatea de a participa la
aceasta

- obligarea antrenorilor de a se interesa i a respecta indica iile medicului sportiv
privind rezultatele vizitei medicale

- revizuirea baremului privind plata asisten ei medicale la competi ii în concordan  cu
munca i responsabilitatea cadrelor medicale.

MODALIT I DE COLABORARE
CU ORGANELE ADMINISTRA IEI PUBLICE LOCALE, INSPECTORATUL

COLAR JUDE EAN I ALTE INSTITU II IMPLICATE ÎN SPORT

Colaborarea cu organele Administra iei Publice Locale în anul 2020 a fost structurat  astfel:

I. Realizarea Programului „Promovarea Sportului de Performan ”

În urma discu iilor i propunerilor f cute de DIREC IA JUDE EAN  PENTU SPORT I
TINERET  NEAM , Consiliile Locale, Consiliul Jude ean Neam  au sprijinit financiar
activitatea de performan  a unor echipe i sporturi individuale. De asemenea Consiliul
Jude ean Neam , Prim ria Municipiului Piatra Neam , Prim ria Târgu Neam , Prim ria
Bicaz, Prim ria Roman au acordat un sprijin financiar pentru derularea unor activit i
sportive sau premierea celor mai buni sportivi. Consiliul Local Municipal Roman a sprijinit
activit ile din Programul „Sportul pentru To i” punând la dispozi ie gratuit bazele sportive i
de agrement.

În teritoriu, pe parcursul anului 2020, a existat o bun  colaborare în organizarea
ac iunilor sportive cu Inspectoratul Jude ean de Poli ie, Inspectoratul Jude ean de Jandarmi i
Serviciul de Ambulan  Neam , Inspectoratul colar Jude ean.
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TINERET

În anul 2020 DIREC IA JUDE EAN  PENTU SPORT I TINERET  NEAM   a
derulat 10 proiecte de tineret cuprinse în Strategiei na ionale în domeniul politicii de tineret
pentru perioada 2015-2020 i conform OMTS 471/ 2019 cu modific rile ulterioare pentru
proiecte proprii i conform OMTS 985/ 2020 pentru proiecte CLPT.

D
enum

ire
proiect

D
om

eniu
principal de
interven

ie**

Prioritate***

Scop proiect

Indicatori
propu

i

Indicatori
realiza

i

R
ezultate

N
um

r
participan

i

N
um

r
beneficiari

Sum
a alocat
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Tinerii între
voca ie i
existen /Car
avan
antreprenori
al

Implementare
a programului
na ional de
consiliere i
orientare în
carier  în
parteneriat cu
Ministerul
Muncii

Crearea de
oportunit i care

 faciliteze
accesul tinerilor
la locuri de
munc  de
calitate/Dobândir
ea de competen e
adaptate
viitorului muncii
prin educa ie
non-formal ,
formare sau
voluntariat, în
vederea unei mai
bune inser ii
profesionale pe
pia a muncii

Eviden ierea
unor
conexiuni
între
cuno tin ele
acumulate în
coal i

preocup rile
practice
tradi ionale
generatoare
de
oportunit ide
carier  pentru
tineri

120 tineri
implica i;
120 bro uri
elaborate i
distribuite;
3 coli
implicate; 3
ateliere de
lucru
organizate;
125
lei/tân r

120 tineri
implica i;
120 bro uri
elaborate i
distribuite;
3 coli
implicate;  3
ateliere de
lucru
organizate;
125 lei/tân r

120 tineri
con tientiz

i; 3
ateliere
realizate; o
bro ur
realizat i
distribuit ;

12
0 800 15000

Vreau s  fiu
independent!

Crearea unui
program al
egalit ii de
anse pentru

tinerii
proveni i din
medii
dazavantajate

Facilitarea i
asigurarea
incluziunii
tinerilor
marginaliza i sau
exclu i
social/Îmbun i
rea
competen elor
tinerilor
marginaliza i sau
exclu i social, în
vederea
incluziunii
sociale

Dezvoltarea
unor
deprinderi de
via
independent
i a

competen elo
r profesionale
în cadrul unei
tabere pentru
copii i tineri
din sistemul
de protec ie a
copilului

25 copii i
tineri
participan i
; 5 membri
GT
implica i; 1
centru de
educa ie
incluziv
implicat; 6
activit i de
înv are
non-
formal ; 19
membri GT
care î i
dezvolt
abilit i de
via
independen

25 copii i
tineri
participan i;
5 membri GT
implica i; 1
centru de
educa ie
incluziv
implicat; 6
activit i de
înv are non-
formal ; 19
membri GT
care î i
dezvolt
abilit i de
via
independent

30 copii i
tineri
participan
i; 5
membri
GT
implica i;
1 centru
de
educa ie
incluziv
implicat; 6
activit i
de înv are
non-
formal ;
19 membri
GT care

i
dezvolt
abilit i de
via
independe
nt 25 50 13710

Tân r în
Europa

Implementare
a programului
na ional
pentru
promovarea
voluntariatulu
i, a educa iei
civice i a
implic rii
sociale în
parteneriat cu
Ministerul
Educa iei

Promovarea
educa iei
non/formale,
inclusiv prin
folosirea
mijloacelor de
comunicare on-
line/Cre terea
accesibilit ii la
proiectele
europene de
tineret, oferirea
de sprijin i
informa ii
tinerilor

Sprijinirea
tinerilor în a

si
oportunit i
de finan are
european
pentru a
dezvolta
proiecte atât
pentru
educa ia i
formarea lor
profesional ,
cât i pentru
dezvoltarea
comunit ii în
care tr iesc

44 tineri
implica i;
23 ore
educa ie
non-
formal ; 4
ora e
implicate; 2
ini iative
ale
tinerilor; 4
proiecte
analizate;
264.57 lei
/participant
; 60%
cre terea
gradului de
con tientiza
re

44 tineri
implica i; 23
ore educa ie
non-formal ;
4 ora e
implicate; 5
ini iative ale
tinerilor; 5
proiecte
analizate;
264.57 lei
/participant;
80%
cre terea
gradului de
con tientizar
e

40
beneficiari
direc i
informa i,
con tientiz

i,
realizarea
dezvolt rii
personale,
5 idei de
proiecte pe
Erasmus+ 40 200 11423
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Laboratorul
de proiecte

Implementare
a programului
na ional de
consiliere i
orientare în
carier  în
parteneriat cu
Ministerul
Muncii

Crearea de
oportunit i care

 faciliteze
accesul tinerilor
la locuri de
munc  de
calitate/Dobândir
ea de competen e
adaptate
viitorului muncii
prin educa ie
non-formal ,
formare sau
voluntariat, în
vederea unei mai
bune inser ii
profesionale pe
pia a muncii

Con tientizar
ea tinerilor
liceeni
privind
importan a
dobândirii de
noi
competen e
adaptate
viitorului
muncii

24 tineri
implica i;
17 ore curs;
2 ini iative
ale
tinerilor;
418.22
lei/participa
nt; 4
proiecte
scrise; 60%
cre tere a
gradului de
con tientiza
re

24 tineri
implica i; 17
ore curs; 5
ini iative ale
tinerilor;
418.22
lei/participan
t; 5 proiecte
scrise; 80%
cre tere a
gradului de
con tientizar
e

24 tineri
cursa i;
competen
e de lucru
în echip
dezvoltate;
con tientiz
are prin
participare
la simul ri
de
interviuri,
suport de
curs de
calitate 27 90 12092

Tinere, fii tu
schimbarea!

Incluziune
social

Facilitarea i
asigurarea
incluziunii
tinerilor
marginaliza i sau
exclu i
social/Îmbun i
rea
competen elor
tinerilor
marginaliza i sau
exclu i social, în
vederea
incluziunii
sociale

Includerea
social  a
tinerilor
defavoriza i

24
participan i
; 20 tineri
informa i i
con tientiza
i; 48

lei/participa
nt

24
participan i;
20 tineri
informa i i
con tientiza i
; 48
lei/participan
t

20 tineri
informa i
i sprijini i
 se

implice în
activit i
de
voluntariat
; cadre
didactice
con tientiz
ate c
voluntariat
ul în
rândul
tinerilor
este
benefic 24 86 1150

Tineri i
liberi în
vremuri de
pandemie

Participare i
voluntariat

Împuternicirea
tinerilor s
ac ioneze ca
factori de
schimbare pentru
crearea unor
comunit i
durabile/Promov
area
voluntariatului i
a implic rii
civice a tinerilor
în cadrul
comunit ilor în
care tr iesc

Extinderea
ariilor de
interven ie a
voluntarilor
în
comunitatea
tinerilor din
Piatra Neam

o întâlnire
dezbatere;
strategie
CLT
reconfigura

;
photovoice
on-line;
428.50 lei
/participant

o întâlnire
dezbatere;
strategie
CLT
reconfigurat
; photovoice
on-line;
428.50 lei
/participant

Reconfigu
rarea
strategiei
CLT
pentru 6
luni; o
dezbatere
privind
implicarea
fiec rui
voluntar i
adaptarea
la
pandemie;
bro ur  cu
lucr rile
photovoic
e 20 800 8570
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C.V.-ul
bucluca

Munc i
antreprenoriat

Crearea de
oportunit i care

 faciliteze
accesul tinerilor
la locuri de
munc  de
calitate/Dobândir
ea de competen e
adaptate
viitorului muncii
prin educa ie
non-formal ,
formare sau
voluntariat, în
vederea unei mai
bune inser ii
profesionale pe
pia a muncii

Dobândirea
de
competen e
adaptate
viitorului
muncii prin
educa ie non-
formal

24 tineri
preg ti i în
accesarea
de locuri de
munc  în
on-line; 11
tineri
ini ia i în
compunere
a unui C.V.
complet,
complex;
un curs.

24 tineri
preg ti i în
accesarea de
locuri de
munc  în on-
line; 11 tineri
ini ia i în
compunerea
unui C.V.
complet,
complex; un
curs.

12 tineri i
profesori
tineri
cursa i; un
curs
sus inut;
40 tineri
beneficiari
on-line;
176
lei/particip
ant 11 110 1936

Internetul:
necesitate
versus
dependen

Cultur i
educa ie non-
formal

Promovarea
educa iei non-
formale, inclusiv
prin folosirea
mijloacelor de
comunicare on-
line/Con tientiza
rea i prevenirea
riscurilor privind
siguran a i
formele de
dependen
generate de
utilizarea
inadecvat  a
Internetului

Formarea
unor
deprinderi

toase în
utilizarea
Internetului
de c tre tineri

o
dezbatere;
40 lei/tân r
participant

o dezbatere;
40 lei/tân r
participant

O
dezbatere
între dou
grupuri de
tineri;
concluzia
de a
respecta
anumite
limite 12 12 400

tatea
înseamn
echilibru

tate,
sport i
recreere

Promovarea
educa iei pentru

tate,
preven iei i a
unui mod de
via

tos/Promova
rea unui stil de
via  s tos prin
dobândirea unor
comportamente
i atitudini

corecte fa
denutri ie,
activit i fizice,
petrecere a
timpului liber
etc.

Formarea
tinerilor ca
modele de stil
de via

tos

40
participan i
; 2
dezbateri; 4
activit i
sportive
(jocuri);
365
lei/participa
nt

40
participan i;
2 dezbateri; 4
activit i
sportive
(jocuri); 365
lei/participan
t

40
participan
i la 2
sesiuni de
dezbateri,
una pe
nutri ie,
cealalt  pe
mi care,
au ajuns la
concluzia

echilibrul
este esen a
unei vie i

toase  40 140 14600
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Neam ule,
inut frumos!

Cultur i
educa ie non-
formal

Sus inerea
diversit ii
culturale i a
accesului la
cultur /stimulare
a creativit ii
tinerilor în
domeniul
cultural artistic

Stimularea
creativit ii
tinerilor în
domeniul
cultural
artistic

o campanie
de
promovare
a jude ului
Neam ; 1
videoclip
realizat; 5
tinere
artiste
talentate
sus inute i
promovate

o campanie
de
promovare a
jude ului
Neam ; 1
videoclip
realizat; 5
tinere artiste
talentate
sus inute i
promovate

Promovare
a
frumuse il
or
jude ului
Neam
(natur i
obiective
turistice)
în cadrul
unui
cântec
popular în
videoclipu
l de o
calitate
deosebit ,
precum i
promovare
a a 5 tinere
talente
care au
creat
ansamblul
”Sânzienel
e
Nem ene”  14 20000 2100

Director executiv,
Paisa Gheorghe


