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CĂTRE, 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 

 

 

Răspuns adresa nr. 3291/07.03.2019 

 

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret  Buzău vă transmite raportul de activitate pentru 

anul 2018. 

 

 

 

 

Cu stimă,  

Director executiv, 

Prof. Pororo Cosmin 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA 

 

DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET BUZĂU 

 

PE ANUL 2018 

 

ŞEDINŢA DE ANALIZĂ 

 

2018 

 
     Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău (D.J.S.T.) este organizată în baza HG 
776/2010 şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului si 
Sportului, cu personalitate juridica. 

         Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău a preluat personalul, activitatea, 
patrimoniul şi bugetul Direcţiei pentru Sport a Judeţului Buzău şi al Direcţiei pentru Tineret a 
Judeţului Buzău, care s-au desfiinţat, conform prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 15/2010 privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport. 

         Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău asigură implementarea la nivel 
judeţean, a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului şi 
îndeplineşte urmatoarele atribuţii specifice: 

a. asigură punerea în aplicare la nivelul judeţului a strategiei şi programelor Ministerului 
Tineretului şi Sportului  în domeniile sportului şi tineretului; 
b. utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi 
recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret; 
c. urmăreşte aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi 
tineretului; 

d. colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii 
publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine; 
e. organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, 
distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, 
în taberele sau centrele de agrement; 
f. elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl 
supun aprobării conducerii Ministerului Tineretului si Sportului; 

g. acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea 
bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Ministerul Tineretului si 
Sportului şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru 
sport şi tineret; 
h. asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru 
tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale; 
i. colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea 
îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului; 
j. oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului; 
k. organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi 
tineretului; 
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l. organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ; 
m. organizeaza tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia 
nonformală pentru tineri şi studenţi; 
n. organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu 
precadere pentru cei defavorizaţi; 
o. Propun Ministerului Tineretului si Sportului înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru 
tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere 
pentru tineret; 

p. finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza 
administrativ-teritorială. 
             Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute 
la art. 20 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi alte atribuţii stabilite prin regulamentele aprobate de 
Ministerul Tineretului si Sportului şi prin acte normative specifice domeniului lor de activitate. 

 

 

 

ACTIVITATEA SPORTIVĂ 

 

 

        Activitatea sportivă a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Buzău, a avut la bază 
prevederile Legii Educaţiei Fizice şi  Sportului, nr.69/2000, Hotărârea Guvernului 884/2001 
privind aprobarea regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii 69/2000, 
strategia de dezvoltare a activităţii de educaţie  fizică şi sport pe perioada 2016-2032, 
precum şi calendarul sportiv judeţean, alte acte normative şi regulamente aprobate de 
M.T.S.  şi regulamentele federaţiilor  sportive naţionale. 
 
 În anul 2018, DJST Buzău, prin Compartimentul Sport a avut ca obiective strategice 
prioritare următoarele: 

 Îmbunătăţirea colaborării cu alte servicii publice deconcentrate; 
 Sprijinirea acţiunii de transformare, reorganizare şi constituire a structurilor   sportive 

în conformitate cu prevederile Legii 69 / 2000; 
 Programul „Promovarea sportului de performanţă‖; 
 Programul „Sportul pentru toţi‖; 
 Programul „Mişcare pentru sănătate‖; 
 Realizarea competiţiilor prevăzute în calendarul sportiv naţional şi în calendarul 

propriu; 

 Promovarea valorilor culturale, etice şi morale ale educaţiei fizice şi  sportului; 
 Promovarea programelor județene: Educație pentru sănătate, Educație Olimpică, 

Sport Şcolar, Combaterea Violenței şi a Dopajului în sport în partenereiat cu serviciile 
deconcentrate cu atribuții în sport şi administrația locală.  

 Îmbunătăţirea bazei materiale. 
Considerăm îndeplinite obiectivele prevăzute în strategia pentru anul 2018 în 

conformitate cu resursele alocate şi mediul extern de activitate. 
Anul 2018 a fost , pentru sportul buzoian, un an în care s-a continuat  procesul de 

reorganizare şi modernizare a structurilor sportive, aplicându-se principiile moderne de 
organizare şi conducere pe baze democratice, s-a continuat strategia de dezvoltare a 
activităţii de educaţie fizică şi sport .  
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ORDINEA DE ZI 
 
ÎN DOMENIUL SPORTULUI 
 

1.Raport privind activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Buzǎu, în anul 
2018, care va cuprinde urmǎtoarele: 
a) Analiza realizǎrii obiectivelor şi indicatorilor din ―Promovarea sportului de 
performanţǎ‖—P1 
--numǎr total de competiţii-planificat/realizat; 
--numǎr de competiţii finanţate , cheltuieli din subvenţie, cheltuieli din venituri proprii / 
cost mediu pe competiţie; 
--susţinerea activitǎţii de performanţǎ , cantonament, echipament sportiv şi medicamente 
de efort, cheltuieli cu alimentaţie de efort, numǎr de sportivi; 
--rezultate în campionatele naţionale: categoria de varsta, locurile I-III; 
--rezultate obţinute în competiţii oficiale: Campionate Mondiale, Campionate Europene; 
--contribuţii la loturi – sportivi, antrenori; 
--alte rezultate obţinute cu participare internaţionalǎ; 
--sprijin acordat loturilor care se pregǎtesc pe raza judeţului; 
--activitǎţi în colaborare cu federaţiile, altele decât etapele locale şi judeţene; 
--evidenţa sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, instructorilor în activitate; 
--implicarea asociaţiilor judeţene pe ramurǎ de sport în derularea competiţiilor sportive; 
 
b) Analiza realizǎrii obiectivelor şi indicatorilor din ―Promovarea sportului pentru toţi‖—P2 
--numǎr total de competiţii-planificat/realizat; 
--numǎr de competiţii finanţate , cheltuieli din subvenţie, cheltuieli din venituri proprii / 
cost mediu pe competiţie; 
--derularea programului naţional ‖Mişcare pentru Sǎnǎtate‖ conform Hotǎrârii 
283/13.03.2003 
--colaborarea cu Federaţia Naţionala ―Sportul pentru toţi‖; 
Derularea calendarului sportiv din punctul b); 
--numǎr de competIţii , acţiuni, activitǎţi, pe ramurǎ de sport, categorii de vârstǎ, 
finanţate şi nefinanţate, cheltuieli efectuate pentru P1(Cap.1A+1B-Cap.3) şi P2(Cap.2A 
+B +C); 
--protocoale şi convenţii de parteneriat; 

 
c) Analiza realizǎrii obiectivelor şi indicatorilor din programul ―Întreţinere, funcţionare şi 
dezvoltarea  bazei materiale sportive ― din judeţ; 
--stadioane, unitǎţi de cazare şi alimentaţie a sportivilor , sǎli, terenuri sau alte spaţii 
omologate pentru competiţii oficiale; 
--subvenţia aprobatǎ, cheltuieli cu reparaţii, cu dotǎri, investiţii noi; 
--venituri realizate; 
--total baze sportive în evidenţă; 
d) Stadiul realizǎrii protocoalelor sau convenţiilor de parteneriat încheiate cu primǎriile, 
inspectoratele şcolare judeţene şi alte instituţii; 
e) Organizarea şi derularea calendarului sportiv local şi judeţean; 
f)  Situaţia sportului şcolar din judeţ şi propuneri pentru optimizarea  acestuia; 
g) Situaţia constituirii asociaţiilor judeţene pe ramurǎ de sport, precum şi a asociaţiilor 
sportive fǎrǎ personalitate juridicǎ; 



Str. Mesteacănului nr. 20, Buzău, România 

Tel/Fax.: + 40 (0)238 717 953 

 

h) Situaţia şi modul de funcţionare a sistemului de medicinǎ sportivǎ şi asistenţa 
medicalǎ în judeţ (asistenţa medicalǎ la antrenamente, la competiţii, acordarea avizului 
medical, etc) 
i) Aprecierea şi evaluarea personalului cu atribuţii în domeniu; 
--aportul la realizarea calendarului  sportiv a fiecarui cadru de specialitate; 
--alte activitǎţi suplimentare în cadrul direcţiei pe care le efectuiazǎ personalul de 
specialitate; 
j) Relaţia şi sprijinul acordat de Direcţia Judeţeanǎ , clubului din subordinea Autoritǎţii 
Naţionale pentru Sport şi Tineret, asociaţiilor judeţene pe ramurǎ de sport şi celorlalte 
structuri sportive în condiţiile legii. 
k) Rolul şi implicarea Direcţiei judeţene în susţinerea şi organizarea activitǎţii sportive în 
comunele şi oraşele mari. 
l) Modalitǎţi de colaborare cu organele administraţiei publice locale, Iinspectoratul Şcolar 
Judeţean, alte instituţii implicate în sport; 

     m) Perfecţionarea cadrului legislativ. 
2. Prezentarea proiectului , programului de activitate pe anul 2019.  
  
 
 
 

 

1.Raport privind activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 
Buzǎu, în anul 2018 

 
a)Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul 
„Promovarea sportului de performanţă‖—P 1 
  
Indicatori  fizici       2018 

Nr. competiţii planificate                                           10   

Nr. competiţii realizate                                               8 

Nr. Participanţi                                                       923 

Nr. competiţii finanţate                     8 

Cheltuieli                                                             6.200 lei 

Cost mediu pe competiţie                                      775 lei 

Finantari nerambursabile                                          4 

Cheltuieli                                                           30.788 lei 

Cost mediu pe competiţie                                     7697 lei 
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Finanţarea programului                                36.988  lei 
                din care: - buget de stat (MTS)              6.200    lei 
                                -venituri proprii (MTS) 30.788  lei 
 
 
 
 
 
 
--REZULTATE OBŢINUTE LA CAMPIONATELE NAŢIONALE ŞI CUPA ROMÂNIEI 
 
LOCUL I ---123 din care – Campionate Naţionale –     115 
                                             -Cupa României         --        8 
LOCUL II ---112 din care –Campionate Naţionale  –    103 
                                             -Cupa României        --         9 
LOCUL III ---91 din care –Campionate Naţionale–         80 
                                              -Cupa  României      --       11 
 
--REZULTATE OBŢINUTE ÎN CAMPIONATELE MONDIALE ŞI EUROPENE  
 
Campionatul Mondial de seniori              -- 2  locuri III   

                                     -- 1  loc IV 
                                     -- 1  loc VI            
  

Campionatul Mondial de juniori              --  1  loc II 
                                     -- 1 loc IV 
                                     -- 4 locuri V 
                                     -- 1 loc VI    

                                                    
 
Campionatul European de seniori      --    1 loc II 

                                      --   2 locuri V 
 
Campionatul European de juniori      --   3 locuri III    
 

                                                                          
TOTAL GENERAL                              --   2 medalii de argint  
                                                                   --   5 medalii de bronz 
                                                                   --   2 locuri  IV 
                                                                   --   6 locuri V       
                                                             --   3 locuri VI 

 
--CONTRIBUŢII LA LOTURILE OLIMPICE  ŞI NAŢIONALE  
 
Lot Olimpic --   1 
Loturi Naţionale de seniori  -- 16 
Lotur Naţionale  de Tineret –    6 
Loturi Naţionale de Juniori –   25 
Loturi Naţionale de Cadeţi  --    2 
Loturi Naţionale de Juniori II –  9 
Loturi Naţionale de Copii –      15 
 
TOTAL 74 SPORTIVI 
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--ALTE REZULTATE CU PARTICIPARE INTERNATIONALǍ: 
 
 Campionatul Balcanic                      --7 medalii de aur  
                                                             --2 medalie de argint                                                      
                                                             --2 medalie de bronz   
                             
       Subliniem şi cu acest prilej, că lumea sportului a fost informată la momentul 
respectiv, graţie mass-mediei locale (ziare, radio, posturile TV). Cu acest prilej 
aducem mulţumiri organelor de presă care ne-au sprijinit în desfăşurarea activităţii              
 
 
 
 

--ACTIVITǍŢI  ÎN COLABORARE CU FEDERAŢIILE NAŢIONALE: 
 
În Sala Sporturilor ―Romeo Iamandi‖ Buzǎu , s-au disputat o serie de activitǎţi în 
colaborare cu Federaţiile Naţionale , şi anume: 

 --Camp.Naț.tenis de masă juniori III unde au participat peste 150 de sportivi de la 
cluburi din țară. 

 --Camp. Naț.tenis de masă seniori, unde au participat peste 150 de sportivi de la 
cluburile din țară  

 --Cupa Federației la tenis de masă seniori unde au participat peste 50  de sportivi din 
toată țara 

 --Campionatul Romstal la tenis de masă unde au participat peste 200 de sportivi 

 - Campionatul Național echipe juniori III--tenis de masă 

 - Campionatul național individual juniori II--tenis de masă  
 - Campionatul Național individual de seniori--tenis de masă 

 - Meciuri de handbal feminin şi masculin din prima liga valorică 
 

--EVIDENŢA SPORTIVILOR , ANTRENORILOR, ARBITRILOR, 
INSTRUCTORILOR ÎN ACTIVITATE: 
 
Numǎr sportivi legitimaţi 2018 
Seniori masculin – 1871—participanti  1729   
Seniori feminin   -- 144—participanti  103  
Total sportivi seniori –2015 –participanti 1832  
Tineret, Juniori, Cadeţi masculin  –1911—participanti 1653  
Tineret, Juniori, Cadeţi feminin—286—participanti  196  
Total sportivi tineret, juniori, cadeti  --2197—participanti 1849 
Copii masculin – 1582—participanti 1235  
Copii feminin – 306—participanti 190  
Total sportivi copii—1888—participanti 1425  
TOTAL –6100 SPORTIVI –PARTICIPANTI 5106 
 

Numar sportivi legitimati in sistemul national 
 
Seniori masculin – 377—participanti in sistemul competitional national--298  
Seniori feminin   -- 78 —participanti in sistemul competitional national--60 
Total sportivi seniori –455-- participanti in sistemul competitional national--358  
Tineret, Juniori, Cadeţi masculin--544 participanti in sistemul competitional national –
437 
Tineret, Juniori, Cadeţi feminin--203 participanti in sistemul competitional national --
171 
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Total sportivi tineret, juniori, cadeti  --747 participanti in sistemul competitional 
national—608 
Copii masculin—538-- participanti in sistemul competitional national --373 
Copii feminin—250-- participanti in sistemul competitional national 210 
Total sportivi copii  --788 participanti in sistemul competitional national—583 
TOTAL SPORTIVI—1990-- participanti in sistemul competitional national—1549 
 
Numar antrenori –128 
Numar instructori—97 
Numar arbitrii—206 
Numar maeştrii ai sportului—27 
Numar maeştrii emeriţi ai sportului – 8 
Numar antrenori emeriţi ai sportului—8 
 

 

 

 

--IMPLICAREA ASOCIAŢIILOR JUDEŢENE PE RAMURǍ DE SPORT ÎN 
DERULAREA COMPETIŢIILOR SPORTIVE: 
 
 Asociaţiile Judeţene au fost parteneri loiali şi stabili în derularea  a peste 30 de 
competiţii din calendarul sportiv şi nu numai. 
 
 

b)Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul 
„Sportul pentru toţi‖P-2 
 
Indicatori  fizici                                2018 

Nr. competiţii planificate                                                          83 

Nr. competiţii realizate                                                            82 

Nr.participanţi                                                                     6472 

Nr. competiţii finanţate                                   82 

Cheltuieli                                                                          63.800 lei 

Cost mediu pe competiţie                                                     778 lei 

Finanţarea programului                                    63.800  lei 
                din care: -   buget de stat (MTS)                  63.800 lei 
                                  
                                  
                      În acest program,  în perioada 24 mai-23 iunie 2018, Academia Olimpicǎ 
Românǎ–filiala Buzǎu în parteneriat cu Direcţia Judeţeanǎ pentru Sport şi Tineret Buzǎu a 
organizat ―LUNA OLIMPICǍ :-BUZǍU 2018 EDIŢIA a VIII-a, în care s-au desfǎşurat: 
-- numeroase acţiuni sportive în tot judeţul Buzǎu. 
--CROSUL ZIUA  OLIMPICǍ  de nivel judetean care a avut loc in Parcul Crang din 
Municipiul Buzau. 
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LA ACEST PROIECT AU PARTICIPAT PESTE 500 DE CETǍŢENI 
 
 
 

--COLABORAREA CU FEDERAŢIA NAŢIONALǍ ―SPORTUL PENTRU 
TOŢI‖PRIN ASOCIAŢIA JUDEŢEANǍ SPORTUL PENTRU TOŢI BUZǍU 
 
-- Au avut loc 3 competiţii finanţate cu suma de 5897 lei, unde au participat  peste 800 de 
tineri şi vârstnici  
 
 
 

--DERULAREA CALENDARULUI SPORTIV DIN PUNCTUL b) 

 
P1 (CAP.1A+B)-Cap.III Indemnizaţii 
 
--8  competiţii realizate şi finanţate 8 cu suma de 6.200 lei , la ramurile sportive:, arte 
marţiale, tenis de masǎ, tenis de câmp, handbal, lupte libere, gimnasticǎ.  Competiţiile s-au 
desfǎşurat la toate categoriile de vârstǎ.  Tot la P1 au mai fost atribuite 4 proiecte din 
fonduri nerambursabile insumand 30.787 lei. 
TOTAL –36.987 lei 
 
P2 (CAP II-A+B+C) 
 
--82 competiţii realizate şi finanţate 82 cu suma de 63.800 lei, la ramurile sportive: sportul 
pentru toţi, fotbal, handbal, şah, tenis de câmp, (gimnasticǎ, tenis de masa, şah, baschet şi 
fotbal)-persoane cu dizabilitǎţi, volei, baschet oinǎ. 
TOTAL –63.800 lei 

 
c )Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul 
„Întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a bazei sportive‖in anul 2018 
 
     În anul 2018, am primit 476.292 lei de la Ministerul Tineretului si Sportului pentru 
reparaţii curente , achiziţionare de materiale sportive şi bunuri de capital, cu care am  
îmbunătăţit şi dotat  Sala Sporturilor ―Romeo Iamandi‖Buzău după cum urmează : 
--schimbat parchet in sala de jocuri  
  
   --Venituri:-- 
 
--Venituri realizate                             –   168.852 lei 
--venituri din concesiuni si inchirieri—    66.330 lei 
--venituri din prestari servicii—                    4140 lei 
(tarif sala, utilitati, publicitate) 
 

În evidenţa DJST Buzău sunt înregistrate 120 baze sportive: 
 

A. Sali de sport polivalente 
 
1.Sala Sporturilor ―Romeo Iamandi‖ din Municipiul Buzău (2000 locuri) 
                    -- localitatea Buzău,str. Mesteacanului nr. 20   
                    -- anul inaugurării 1982 
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                    --capacitate 2000 locuri , vestiare modernizate , caldură , apă caldă, duşuri , 
saună, sală pentru culturism şi sediul D.J.S.T Buzău. 
                    --proprietar M.T.S.administrată de D.J.S.T. Buzău 
2.Sala Sporturilor din Municipiul Rm. Sărat 
--proprietar Consiliul Local Rm.Sărat 
       
 B.Complexuri sportive 
 
COMPLEXUL SPORTIV ―CRÂNG‖ (F.C. GLORIA) 
                   --localitatea Buzău, B-dul Mareşal Averescu nr.1 
                   --anul inaugurării 1983 
                   --teren principal de fotbal pentru competiţii interne şi internaţionale de fotbal şi 
rugby  
- terenul II pentru antrenament :-12.000 locuri pe scaune, 4 vestiare , saună, bazin pentru 
recuperare , centrală termică proprie , 11 camere ( 22 locuri) pentru cazarea sportivilor de la 
F.C. Gloria Buzău si 15 locuri la C.S.M.Buzău:-cantină pentru sportivi. 
                   --proprietar—Consiliul  Local  Municipal  
PATINUARUL ARTIFICIAL 
             --localitatea Buzău. Str,Unirii , nr.1 bis(in Parcul Crâng) 
             --anul inaugurării 1977 ,reabilitat ,actualmente stare foarte bună  
             --administrator- o firmă particulară 
STADIONUL DE ATLETISM 
                    -- localitatea Buzău. Str,Unirii , nr.1 bis(în Parcul Crâng) 
                    --anul inaugurării 1982 
                    --pista de atletism zgură cu 8 culoare  
                    -- administrator—Consiliul Local Municipal 
STADIONUL‖ CONCAS‖ anterior‖ CONSTRUCTORUL‖(1972-1979)  
                    -- localitatea Buzău, Micro XIV  
                    --anul inaugurării 1972-continuat în 1992 
                    --administrator S.C. CONCAS  S.A.  
BAZINUL DE ÎNOT OLIMPIC 
   -- localitatea Buzău, str. Mesteacănului nr.1 
   --anul inaugurării 1987 
   --bazin de înot olimpic, vestiare , saună cu bazin de recuperare    
   --administrator- o firmă particulară 
COMLEXUL SPORTIV‖ METALUL‖ anterior‖GLORIA II‖ 
         -- B-dul Mareşal Averescu nr.3 
         --anul inaugurării 1985 
         --teren gazonat cu tribune metalice de 4000 locuri, Săli pentru pregătire şi concursuri 
la nivel judeţean : judo, lupte, vestiare , saună 
        --administrator S.C. Beta S.A 
COMPLEXUL CHIMIA 
        -- localitatea Buzău, str. Stadionului nr. 132 
        -- anul construcţiei şi inaugurării 1955-1971 
        --teren de fotbal gazonat şi omologat , tribună cu 1000 de locuri, vestiare încălzite, , 18 
locuri de cazare, mini teren de antrenament, arenă pentru popice cu 4 piste , teren de 
handball, 2 terenuri de tenis de câmp (cu zgură), bazin de înot în aer liber, -neutilizabil 
       --propietar-S.C.Romcarbon S.A.  –administrator –A.S. Chimia. 
COMPLEXUL FORESTA anterior TAPINA (1948-1064)-CARPATI(1964-1968) 
                  --localitatea Nehoiu, str. 1 Decembrie 1918 nr. 3-5.  
                  --anul inaugurării 1948 
                  --teren de fotbal gazonat, teren de handbal şi tenis , arenă de popice (2 piste) – 
din 1996 a fost transformată în sală de pregătire lupte libere. Tribună cu 1000 de locuri , 
vestiare , saună spaţiu de cazare cu 20 de locuri. 
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                  --proprietar S.C.Foresta S.A.- în administrarea A.S. Foresta. 
COMLEXUL SPORTIV PETROLUL, anterior FLACĂRA (1949), ENERGIA  
                    -- localitatea Berca, Colonia II  
                    --anul inaugurării 1949 –modernizat 1980 
                    --teren de fotbal cu 2000 de locuri , vestiare, saună, bazin,  
                    --proprietar-Schela de extracţie şi producţie Berca. 
BAZA SPORTIVĂ PARCUL TINERETULUI 
                   -- localitatea Buzăău, str. Mesteacanului(Parcul Tineretului) 
                   -- teren de rugby gazonat, vestiare noi, sală de antrenament(forta), tribună 
metalica (500 locuri) 
                   --proprietar- Consiliul Local Municipal 
COMPLEXUL OLIMPIA anterior C.F.R.(1946-1947):VOINŢA, PROGRESUL,VICTORIA, 
DINAMO 
    --localitatea Rm Sărat, Cartierul Barasca.   
    --anul inaugurării 1922 
    --teren de fotbal, pistă de atletism cu zgură, cabine cu 8 grupuri sanitare , cladire pentru 
organizarea acţiunilor de pregătire centralizate: capacitatea tribunelor-5000 locuri    
    --propietar-Consiliul Municipal Rm. Sărat –în administrarea A.S.Acvaterm 
 
--d) Stadiul realizǎrii protocoalelor sau convenţii de parteneriat ;  
 
           
          În baza Programului Guvernamental ―Mişcare pentru Sănătate‖, DJST Buzău a 
încheiat protocoale de colaborare cu Primaria , Direcţia de Sănătate Publică şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean, pentru organizarea şi derularea în condiţii optime a acţiunilor cuprinse în 
acest program. 
 
 
 
1.Administraţie publicǎ—23 
2.Cluburi Sportive private—45 
3.Asociaţii Judeţene pe ramurǎ de sport—10 
4.Cluburi Sportive de drept public—5 
5.Asociaţii Sportive Şcolare—66 
6.Asociatii Sportive fara personalitate juridica--129 
 

--e) Organizarea şi derularea calendarului sportiv local şi judeţean 

 
     La începutul anului a fost întocmit calendarul sportiv al DJST Buzău pe anul 2018, la 
elaborarea căruia s-a avut în vedere structura calendarului sportiv intern şi internaţional, 
ţinându-se cont de structura organizatorică a sportului buzoian. 
      În anul 2018 au fost planificate 93 de competiţii dintre care s-au realizat doar 90 de 
competitii de nivel judeţean  ( etape locale, judeţene si interjudetene).  
             
   Calendarul sportiv judeţean a fost structurat pe urmatoarele programe: 

1.     Programul ‖Promovarea Sportului de Performanţă‖   -având drept scop 
valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecţie , pregătire 
şi concurs al cărui obiectiv este dezvoltarea activităţii sportive buzoiene pe plan 
naţional şi internaţional .                                                                    
Au avut loc 8 competitii. 

La aceste  competiţii au participat peste 923 de sportivi. 
Tot în acest program , DJST Buzǎu a avut un proiect intitulat ―Salvaţi Sala Sporturilor 
Romeo Iamandi. 
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            În atenţia Direcţiei, conform planului de activitate şi a strategiei stabilită, a stat şi 
promovarea programului―Sportului pentru Toţi‖, ca o activitate cu largă contribuţie în 
procesul dezvoltării aptitudinilor fizice, biomotrice şi psihice ale cetăţenilor. 
            Au fost organizate conform Calendarului Sportiv 82 competiţii la care au participat 
6472  de cetăţeni. Există extrem de multe lucruri de făcut în ceea ce priveşte 
programul‗ »Sportul pentru Toţi ».  
Dacă avem în vedere starea sportului sătesc, care se limitează numai la existenţa ici colo a 
unei echipe de fotbal, dacă privim situaţia spaţiilor de joacă pentru copii, atât în mediul 
urban cât şi rural, discuţiile ce s-ar purta, ar necesita o perioadă îndelungată de timp pentru 
o societate absorbită în rezolvarea unor probleme fundamentale ale vieţii cotidiene. Totuşi 
este necesar să canalizăm eforturile în asigurarea condiţiilor minime necesare acestui gen 
de activitate cu influienţă majoră în evoluţia dezvoltării şi educării tinerei generaţii. 
În acest scop DJST Buzău, a avut un proiect intitulat ―Sport şi Sănătate la Sate‖. În acest 
sens DJST Buzău a organizat peste 30 de competiţii în  diferite localităţi din judeţ, încheind 
cu aceştia protocoale sau convenţii pe mai mulţi ani. 
 
Tot la programul Sportul pentru Toţi, DJST Buzău a mai avut 2 proiecte: 
1.―Şi eu pot sa fac Sport‖—destinat persoanelor cu dizabilităţi. 
În acest proiect au fost organizate o competiţie care a vizat persoanele cu deficienţe, din 
toata tara  dornice de a face sport.. 
 
   2.‖Salvaţi sportul în Şcoli‖—destinat elevilor (in special din mediul rural) 
În acest proiect au fost organizate peste 20 de competiţii cu participare a elevilor de ciclul 
primar, gimnazial şi liceal.        

--f) Situaţia sportului şcolar din judeţ 
 
 DJST Buzău are o relaţie de colaborare foarte  bunǎ cu I.S.J. Buzău , împreună 
reuşind să realizeze competiţiile prevăzute în calendarul ―Olimpiada Naţională a Sportului 
Şcolar‖şi celui Judeţean , sub denumirea ―Salvaţi Sportul Şcolar în Şcoli. În anul 2018 au 
avut loc peste  20 de competiţii şcolare.  
       DJST Buzău a constatat în anul 2018 o participare foarte bună la competiţiile sportive 
de masă  şcolare la : fotbal, handbal, volei, baschet, tenis de masă, şah  şi o slaba  
preocupare din partea unităţilor şcolare pentru constituirea Asociaţiilor Sportive Şcolare fără 
personalitate juridică.       Astfel la nivelul Judeţului Buzǎu sunt constituite 66 de Asociaţii 
Sportive Şcolare . 
 
g)Situaţia constituirii asociatiilor judeţene pe ramurǎ de sport, precum şi asociaţiile 
sportive fǎrǎ personalitate juridicǎ. 
 
         Anul 2018 a fost, pentru sportul buzoian, un an în care s-a continuat procesul de 
reorganizare şi modernizare a structurilor sportive, aplicându-se principiile moderne de 
organizare şi conducere pe baze democratice , s-a continuat strategia de dezvoltare a 
activităţii de educaţie fizică şi sport . În anul 2018 s-au înfiinţat 7 asociatii sportive fara 
personalitate juridica : Asociația Sportivă Thor Buzău, Asociația Sportivă V.Voiculescu 
Pârscov, Asociația Sportivă Energia Ulmeni, Asociația Sportivă Ştiința Cernăteşti, Asociația 
Sportivă Sport Club Săhăteni, Asociația Sportivă Partizanul Merei, Asociația Sportivă Daos 
Buzău. 
          Astfel la finele anului 2018 sunt constituite 195 de Asociaţii Sportive fără personalitate 
juridică. 
La nivelul Judeţului Buzău sunt constituite: 
10 asociaţii judeţene pe ramură de sport (atletism, box, fotbal, handbal, lupte, modelism, 
sportul pentru toţi, tenis de masă, judo, gimnastică). 
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h) Situaţia şi modul de funcţionare a sistemului de medicină sportivă şi asistenţă 
medicală în judeţ (asistenţă medicală la antrenamente, la competiţii, acordarea 
avizului medical, etc) 

 
Are o activitate neîntreruptă din 1974 , având în componenţa -- 1 medic primar cu 

specialitate medicină sportivă , 7 cadre medicale medii , un  profesor C. F. M. şi un maseor. 
          DJST Buzău , în colaborare cu D. S. P. şi Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog 
au elaborat un program comun de acţiune cu responsabilităţi precise. Activitatea de 
medicină sportivă este urmatoarea: asigură consultaţii tuturor sportivilor Jud. Buzău şi 
foştilor sportivi , eliberează vize medico-sportive, tuturor sportivilor de performanţă, arbitrilor 
şi observatorilor , asigură asistenţă medicală tuturor competiţiilor pe raza municipiului şi a 
judeţului, examinează şi eliberează scutiri de efort fizic sau adeverinţe (apt pentru efort fizic) 
tuturor elevilor la solicitarea medicului şcolii sau a medicului de familie , desfăşoară activităţi 
de depistare a deficienţilor  locomotori, controlează aplicarea normelor de igiena în şcoală şi 
a bazelor sportive. 
 
              În anul 2018 numărul de consultaţii a fost după cum urmează: 
 
--Nr. Consultaţii cabinet—2456 
--Nr.consultaţii teren—3230 
--Tratamente diverse—3567 
--Vize medicale—4336 
--Gimnastică medicală—879 
 
Activitatea cabinetului ar putea fi îmbunătăţită prin achiziţionarea unei aparaturi medicale 
moderne (cea existentă fiind din 1974). 
 

i  ) Aprecierea şi evaluarea activităţii personalului salariat cu atribuţii în domeniul 
sportului 
 

Compartimentul Sport are în componenţa sa 2 funcţionari publici ; 
 Prof. Diaconescu Paul- funcţia de consilier superior 
 Prof. Papuc Tudor Medina-funcţia de inspector 

Aceştia răspund de îndrumarea şi controlul activităţii secţiilor de performanţă din 
cadrul C. S. M. Buzău şi a asociaţiilor şi comisiilor judeţene pe ramură de sport. În anul 
2018, au întreprins măsuri privind promovarea sportului de performanţă şi a sportului pentru 
toţi pe baza programelor emise de departamentul sport din cadrul MTS.   Lucrând în echipă 
, planifică , organizează şi realizează competiţii cuprinse în calendarul sportiv. Întocmesc la 
zi documente privind activitatea ramurilor de sport , asociaţiilor şi comisiilor judeţene, ţin 
evidenţa secţiilor , sportivilor şi rezultatelor , graficului şi orarului antrenamentelor şi a 
competiţiilor, iar la cabinetul metodic organizează cu sprijinul comisiilor pe ramură de sport 
cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor.                                

         Compartimentul sport din cadrul DJST Buzău informează periodic directorul 
acesteia privind problemele activităţii din teritoriu. Au o bună colaborare cu 
reprezentanţii Prefecturii, ai Comisiilor Locale ,   I. S. J.,  Inspectoratul Jud. De Poliţie 
, Direcţia de Sănătate Publică, Unităţilor Militare, Corpul Gardienilor Publici  şi 
structurilor sportive din teritoriu. 

 

Nr.crt. PROBLEMATICA CONSILIER D.J.S.T. 

1 ACADEMIA OLIMPICǍ  PAPUC TUDOR MEDINA 
DIACONESCU PAUL 

2 ATLETISM PAPUC TUDOR MEDINA 

3 ALPINISM ŞI ESCALADǍ DIACONESCU PAUL 

4 ARTE MARŢIALE DIACONESCU PAUL 
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5 BADMINTON PAPUC TUDOR MEDINA 

6 BASCHET DIACONESCU PAUL 

7 BOX DIACONESCU PAUL 

8 COMISIA OLIMPICǍ PAPUC TUDOR MEDINA 
DIACONESCU PAUL 

9 CULTURISM DIACONESCU PAUL 

10 DANS SPORTIV PAPUC TUDOR MEDINA 

11 FOTBAL PAPUC TUDOR MEDINA 

12 GIMNASTICǍ DIACONESCU PAUL 

13 HOCHEI PE GHEAŢǍ PAPUC TUDOR MEDINA 

14 HANDBAL DIACONESCU PAUL 

15 JUDO PAPUC TUDOR MEDINA 

16 KEMPO DIACONESCU PAUL 

17 LUPTE LIBERE DIACONESCU PAUL 

18 MAJORETE PAPUC TUDOR MEDINA 

19 MODELISM DIACONESCU PAUL 

20 MOTOCICLISM DIACONESCU PAUL 

21 NATAŢIE  PAPUC TUDOR MEDINA 

22 OINǍ PAPUC TUDOR MEDINA 

23 ORIENTARE PAPUC TUDOR MEDINA 

24 PATINAJ ARTISTIC PAPUC TUDOR MEDINA 

25 PESCUIT SPORTIV DIACONESCU PAUL 

26 RUGBY PAPUC TUDOR MEDINA 

27 SPORT PERSOANE CU HANDICAP DIACONESCU PAUL 

28 SPORTUL PENTRU TOŢI PAPUC TUDOR MEDINA 
DIACONESCU PAUL 

29 SPORTUL ŞCOLAR PAPUC TUDOR MEDINA 
DIACONESCU PAUL 

30 ŞAH PAPUC TUDOR MEDINA 

31 TENIS DE MASǍ  DIACONESCU PAUL 

32 TENIS DE CÂMP DIACONESCU PAUL 

33 VOLEI PAPUC TUDOR MEDINA 

34 ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ LOCALĂ PAPUC TUDOR MEDINA 
DIACONESCU PAUL 

35 INFORMATIZAREA ACTIVITĂŢII SPORTIVE PAPUC TUDOR MEDINA 
DIACONESCU PAUL 

36 CORESPONDENŢĂ PRESA   MTS PAPUC TUDOR MEDINA 
DIACONESCU PAUL 

 
 

j) Relaţia şi sprijinul acordat de Direcţia Judeţeană , clubului din subordinea 
Ministerului Tineretului si Sportului, asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi 
celorlalte structuri sportive în condiţiile legii. 
 
 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău  a avut şi are o foarte bună relaţie 
de colaborare  cu Clubul Sportiv Municipal Buzău, colaborează şi acordă sprijin pentru 
realizarea obiectivelor comune şi indicatorilor din programul ―Sportul de Performanţă‖, prin 
cadrele de specialitate , controleaza şi îndrumă activitatea secţiilor clubului, colaborează în 
vederea organizării şi desfăşurării competiţiilor locale , judeţene, zonale, finale şi 
internaţionale care se organizează în Judeţul Buzău. 
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k) Rolul şi implicarea Direcţiei judeţene în susţinerea şi organizarea activităţii 
sportive în comunele şi oraşele mari. 

DJST Buzău a acţionat şi în anul 2018 în direcţia susţinerii activităţii sportive din  
oraşele şi comunele din judeţ, atât pentru cultivarea sportului pentru sănătate, educaţie şi 
recreere, cât şi pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor prevăzute în calendarul 
sportiv judeţean. 

În acest sens DJST Buzău a avut un proiect intitulat ―Sport şi Sănătate la Sate‖ , 
realizându-se organizarea a peste 30 de competiţii în diferite localităţi din judeţ (BERCA,  
COZIENI, CISLĂU, C.A.ROSETTI, VERNEŞTI, PĂTÂRLAGELE, PÂRSCOV, MĂGURA, , 
UNGURIU, BALANESTI , etc) , încheind cu aceştia protocoale sau convenţii pe mai mulţi 
ani. 
La aceste acţiuni întreprinse în oraşele şi comunele judeţului, DJST Buzău a fost prezent cu 
specialişti de sport şi cu membrii ai Asociaţiilor judeţene pe ramură de sport. 
 Aceste competitii au fost finantate cu peste 5.000 lei reprezentand ( echipament sportiv, 
diplome, cupe, premii, transport, etc ). 
 

l) Modalităţi de colaborare cu organele administraţiei publice locale , inspectoratul 
şcolar judeţean, alte instituţii imlicate în sport. 
 

Au fost realizate întâlniri cu reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie, 
Inspectoratului Şcolar Judeţean, Comandamentului Judeţean de Jandarmi. 
 În anul 2018 DJST Buzău a colaborat cu toate organele administraţiei publice locale. 
DJST Buzău a promovat programul ―Finanţare după performanţa ― la Consiliul Local 
Municipal care a susţinut activităţile structurilor sportive şi a sportivilor, precum şi derularea 
în parteneriat a programului ―Sportul pentru toţi‖ în municipiul Buzău. 
 Considerăm bună colaborarea dintre DJST Buzău şi organele publice locale în anul 
2018 în ceea ce priveşte organizarea de acţiuni sportive, precum şi susţinerea sportivilor de 
performanţă ai judeţului Buzău, aceasta constituind o premisă de dezvoltare a sportului 
buzoian şi în 2019. 
--Derularea proiectului ―LUNA OLIMPICĂ‖---, cros— 
--Derularea proiectului ―SI EU POT SĂ FAC SPORT‖—persoane cu dizabilitaţi --, la 
gimnastică,   proiect susţinut de M.T.S. . 
 

m) Perfecţionarea cadrului legislativ 
 
              S-a înfiinţat Comisia de Verificare a condiţiilor de siguranţă a arenelor sportive 
pentru anul 2018. Au avut loc întâlniri cu reprezentanţii Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi 
Comandamentul Judeţean de Jandarmi în vederea desfăşurării în condiţii de siguranţă a 
competiţiilor sportive de nivel local, judeţean, naţional şi internaţional atât din Sala 
Sporturilor ―Romeo Iamandi‖ , cât şi de pe celelalte baze sportive din Judeţul Buzău. 
Au avut loc numeroase întâlniri ale Comisiei Judeţene de Acţiune împotriva Violenţei. 

S-a infiinţat Comisia de Inspecţie pentru omologarea şi clasificarea stadionului Gloria 
Buzău în sezonul 2018-2019 de categoria a III-a 
 

 

             Sportivul anului la probele olimpice  este Ovidiu Ionescu , sportiv legitimat la 

SCM Buzau sectia tenis de masa . Din performantele lui enumeram: 
                 --are 3 locuri I la Campionatul National de tenis de masa seniori atat la simplu, 
dublu cat si la dublu mixt. 
               --are o medalie de aur la Cupa Romaniei la simplu 
               --este vicecampion european la simplu masculin      
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             Sportivul anului la probele neolimpice  este Sercaianu Florica , sportiv 

legitimat la CSM  Buzau sectia modelism  . Din performantele ei enumeram: 
              --are 2 locuri III la Campionatul Mondial de rachetomodele atat la simplu cat si pe 
echipe  
              --are 4 medalii de aur, 2 de argint si una de bronz  la Campionatul National de 
rachetomodele. 
               
 

SPORTIVUL ANULUI 2018  
 

 

Ovidiu Ionescu—TENIS DE MASA—SCM 
BUZAU 

 

 

      

 

 

 

PROGRAM DE ACTIVITATE ÎN DOMENIUL SPORTULUI PE ANUL 2019 

 
Perfecţionarea cadrului legislativ: dezvoltarea colaborării cu alte servicii publice 

descentralizate 

 

                 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău îşi propune pe anul 2019 să 
realizeze un sistem stabil şi eficient de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale 
cu atribuţii în domeniul sportului pentru organizarea şi desfăşurarea la un nivel ridicat de 

exigenţă a activităţii de educaţie fizică, pentru susţinerea sportului pentru toţi şi a sportului 
de performanţă, pentru asigurarea unei eficienţe sporite pe linia supravegherii şi controlului, 
a exercitării disciplinare, a formării şi perfecţionării specialiştilor, pentru corelarea surselor 
de finanţare, pentru prevenirea violenţei şi combaterea dopajului în sport. 
                 Tot în acest sens sunt planificate întâlniri de lucru cu reprezentanţii instituţiilor cu 
atribuţii în domeniul educaţiei fizice şi sportului pentru aplicarea unor programe în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, 
Comandamentul  2 Operaţional ,Direcţia de Sănătate Publică, Comandamentul Judeţean de 
Jandarmi. 

Sportul pentru toţi şi Sportul de performanţă 

 

          -Continuarea procesului de reorganizare  modernizare a structurilor sportive   şi în
conformitate cu Legea 69/2000 a noi structuri sportive cu personalitate juridică şi fără 
personalitate juridică şi Asociaţiilor Judeţene pe ramură de sport 
          -Îndrumarea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ pentru a înfiinţa în condiţiile legii 
asociaţii sportive şcolare, a caror activitate este coordonată de Federaţia Sportului Şcolar 
Universitar. 
          -Promovarea programului de finanţare a sportivilor în funcţie de obiectivele asumate 
în vederea susţinerii pregătirii şi participării la competiţiile interne şi internaţionale 
         -Sprijinirea asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi a structurilor sportive pentru 
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organizarea de acţiuni de selecţie la care să participe peste 1000 de sportivi, dintre care 100 
să fie promovaţi în secţii ; se va extinde aria de selecţie şi în oraşele şi comunele judeţului. 
Vor avea loc competiţii între Şcolile Speciale din întreaga ţară (persoane cu dizabilităţi) la 
tenis de masă , şi gimnastică. 
       --Ne propunem ca în anul 2019 împreună cu Academia Olimpică Română -filiala Buzău 
să organizăm în perioada 24 mai 23 iunie , ―LUNA OLIMPICĂ‖,Ediţia a VIII-a, unde vor avea 

loc numeroase competiţii sportive în majoritatea localităţilor din Judeţul Buzău, culminând cu 
, ―Crosul Ziua Olimpica ―care va avea loc pe data de 23 iunie  2019 in localitatea Ziduri. 

       --Anul 2019 ne va aduce un nou parteneriat cu  Fundaţia Special Olympics România , 
în care sportivii cu dizabilităţi din toată ţara,  se vor întrece la diferite ramuri sportive ( 

 gimnastică, şi tenis de masa.

       --Un loc prioritar pe 2019 îl va avea dezvoltarea sportului şcolar la sate. 
       -Pentru anul 2019 ne propunem realizarea indicatorilor prevăzuţi în programele 
sportive : Promovarea sportului de performanţă şi Sportul pentru toţi. 
 

 

Formarea şi perfecţionarea specialiştilor 
 

             D.J.S.T. Buzău îşi propune să sprijine antrenorii pentru susţinerea examenelor de 
avansare, prin îndrumarea şi consilierea acestora ; de asemeni tinerii absolvenţi de licee , 
cât şi foştii sportivi de performanţă vor fi sprijiniţi să urmeze cursurile Şcolii Naţionale de 
Antrenori . 

             Prin asociaţiile judeţene pe ramură de sport se vor organiza cursuri de formare şi 
perfecţionare a instructorilor şi arbitrilor buzoieni . 
             Pentru o bună organizare a formării şi perfecţionării specialiştilor ne propunem în 
anul 2019 amenajarea şi dotarea Cabinetului Metodic prin achiziţionarea de aparatură 
modernă . 
 

Baza materială 

 

                   -Dezvoltarea şi modernizarea sălii de sport ― Romeo Iamandi ― Buzău : 
--amenajarea unui cabinet metodic performant. 

 

 

Cooperarea sportivă internaţională 

 

          -Extinderea relaţiilor de colaborare bilaterală între Cluburile sportive buzoiene şi cele 
din străinatate. 

          -Încheierea de acorduri, înţelegeri,  cu diferite cluburi. 
           Organizarea a cel putin 10 competiţii de nivel internaţional la diferite ramuri sportive. 

 

 

 

          Nu vrem să încheiem, fără a mulţumii în numele Direcţiei 
Judeţene pentru Sport şi Tineret Buzău încă o dată , antrenorilor, 
sportivilor, managerilor de cluburi , tuturor oamenilor de sport ,  
pentru tot cea ce fac pentru sportul buzoian şi nu numai . Vrem să 
aducem mulţumiri şi Primăriei Municipiului Buzău pentru sprijinul 
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acordat sportului buzoian, Consiliului Judeţean Buzţu , Instituţiei 
Prefectului , Jandarmeriei în mod special pentru ajutorul necondiţionat 
acordat la diferitele acţiuni sportive desfăşurate în Sala Sporturilor 
―Romeo Iamandi‖, Inspectoratului de Poliţie, Gardienilor Publici etc. şi 
nu în ultimul rând mass mediei locale (ziare, posturi de  radio, posturi 
TV) care au ţinut la curent lumea sportului . 
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ACTIVITATEA DE TINERET 
 

Compartimentul Tineret al Direcţiei Judeţene pentru  Sport şi Tineret Buzău a 
desfăşurat în cursul anului 2018 proiecte şi activităţi de şi pentru tineri conform Ordinul nr. 
120/12.02.2018 privind aprobarea Metodologiei de finanţare a proiectelor  de tineret P2,  a 
Ordinul 114/08.02.2018 privind aprobarea Metodologiei de finanţare a proiectelor de tineret 
P1 transmise de Ministerul Tineretului şi Sportului, a Legii Tinerilor 350/2006, a  O.G. nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii si Ordinul Ministrului Tineretului si Sportului nr. 
121/12.02.2018 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul național/local de proiecte 
de tineret. 

 Pe parcursul anului 2018 proiectele şi activităţile desfăşurate au fost axate pe 
următoarele  priorităţi: 
1.1 CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE NON-FORMALĂ 
a) Stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia literară la tineri; 
b) Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale 
industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, 

software etc.); 

c) Dezvoltarea  proiectelor de educaţie non-formală adresate tinerilor; 

1.2 SĂNĂTATE, SPORT ŞI RECREERE 
a) Desfășurarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool și tutun în rândul 
adolescenților și tinerilor; 
b) Educaţie pentru sănătate prin susţinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere 

sexuală şi atenuare a impactului infecţiei cu HIV; 
c) Implicarea tinerilor cu dizabilităţi în practicarea sportului; 
d) Combaterea excesului de greutate, obezitate în rândul tinerilor prin proiecte specifice; 
1.3 PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT 
a) Susţinerea de seminarii, conferinţe şi evenimente similare pentru promovarea participării 
în rândul tinerilor; 
b) Sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat; 
c) Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii. 
1.4 MUNCĂ ŞI ANTREPRENORIAT 
a) Stimularea activităţii economice a tinerilor; 
b) Stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social. 

La nivelul judetului Buzău, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău a 

desfăşurat un număr de 4 proiecte  incluse în calendarul de activităţi de tineret P2 , 3 

proiecte incluse în calendarul de activităţi de tineret P1.   

La proiectele din calendarul de activităţi de tineret P2 au  participat  peste 115  tineri, 

cu peste 2000 beneficiari, obiectivele atinse fiind  pentru stimularea şi sprijinirea creativităţii 

tinerilor în diverse domenii : economic, social, cultural artistic, sprijinirea de acţiuni specifice 

de voluntariat, desfășurarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool și 

tutun în rândul adolescenților și tinerilor precum si dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor 

depetrecere a timpului  liber pentru tineri : 

-―Alături de tineri‖; 
-‖Săptămâna Europeană a Tineretului‖; 
-‖Zâmbet de copil‖; 
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-―Alianță pentru Centenar‖; 
 Proiectele din cadrul calendarului de activităţi de tineret P1 desfăşurate la nivelul 
județului Buzău au fost : 

- ―Mișcare pentru sănătate‖; 
- ―Centenar 2018‖; 
- ―Triunghiularul voluntarilor‖. 

 La aceste proiecte  au participat 75 tineri cu  următoarele tipuri de activități: informare 
și documentare, consultanță și consiliere  și educație non-formală, axate pe schimb de bune 
practice în rândul tinerilor,  acţiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool și tutun 
în rândul adolescenților și tinerilor ,dezvoltarea  proiectelor de educaţie non-formală 
adresate tinerilor. 
 La Concursul Local de Proiecte 2018 NU  s-au inscris ONG-uri.  
  
 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău are în administrare 2 centre de 
agrement funcționale: Poiana Pinului și Arbănași și un centru nefuncțional-Fișici.  In anul 
2018 Poiana Pinului a fost gazdă primitoare pentru  2625tineri care și-au petrecut timpul 
liber pe plaiuri buzoiene, iar centru de agrement Arbănași a primit 673 tineri. Au fost trimiși 
în centrele de agrement extrajudețene peste 350 tineri buzoieni. 

MTS a  alocat un număr de 27 locuri pentru taberele sociale şi 25 locuri pentru 
persoanele cu dizabilităţi care s-au derulat in perioada 17.08-22.08.2018 în centrul de 
agrement Arbănași, jud. Buzău. 

 La nivelul DJST Buzău s-a desfășurat tabăra națională: ―Busola de aur‖ în centrul de 
agrement Arbănași în perioada 09-15.08.2018 pentru un număr de 100 participanți, având 
ca tematică orientarea turistică. 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău colaborează în domeniul tineretului 
cu : Primăria Municipiului Buzău,  Consiliul Judeţean Buzău, , Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Buzău, Palatul Copiilor, Centrul de Evaluare, Prevenire si Combatere Antidrog, Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Buzău precum şi cu organizaţii/asociaţii de şi pentru tineret. 

 
 
 
 

Director executiv, 
 

Prof. Pororo Cosmin 


