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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA 
DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET BUZĂU 

PE ANUL 2021 
     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 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; 

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 2021, 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 2021 în conformitate cu 

resursele alocate şi mediul extern de activitate. 
Anul 2021 a fost , pentru sportul buzoian, un an în care s-a continuat  procesul de reorganizare şi 
modernizare a structurilor sportive, atât cât s-a putut din cauza pandemiei , aplicându-se principiile 
moderne de organizare şi conducere pe baze democratice, s-a continuat strategia de dezvoltare a 
activităţii de educaţie fizică şi sport .  

ORDINEA DE ZI 
ÎN DOMENIUL SPORTULUI 

1.Raport privind activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Buzǎu, în anul 2021, 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; 
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. 
 

1.Raport privind activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Buzǎu, în 
anul 2021 

 
a)Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul 
„Promovarea sportului de performanţă”—P 1 
  
Indicatori  fizici              2021 

Nr. competiţii planificate                                                  3   

Nr. competiţii realizate                                                     3 

Nr. Participanţi                                                              145 

Nr. competiţii finanţate                              3 

Cheltuieli                                                                     7.000 lei 

Cost mediu pe competiţie                                           2.333 lei 

Finantari nerambursabile                                            7.000 lei 

Cheltuieli                                                                     7.000 lei 

Cost mediu pe competiţie                                           2.333 lei 



Finanţarea programului                               7.000  lei 
                din care: - buget de stat (MTS)            7.000    lei 

-              venituri proprii (MTS)   0  lei 
--REZULTATE OBŢINUTE LA CAMPIONATELE NAŢIONALE  
 
LOCUL I ---123  
LOCUL II --- 77                                          
LOCUL III ---61  
 
--REZULTATE OBTINUTE LA JOCURILE OLIMPICE  
 
JOCURILE OLIMPICE—Locul V-tenis de masa simplu seniori 
 
                                            
--REZULTATE OBŢINUTE ÎN CAMPIONATELE MONDIALE ŞI EUROPENE  
 
Campionatul Mondial   —Locul  I--5 

                        -- Locul II—7 
                        -- Locul III --10                               

Campionatul European – Locul  I--1 
                                                                       
--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 
 

--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  

• --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  

• - Meciuri de handbal feminin şi masculin din prima liga valorică 
 

--EVIDENŢA SPORTIVILOR , ANTRENORILOR, ARBITRILOR, INSTRUCTORILOR  
ÎN ACTIVITATE: 
 
Numǎr sportivi legitimaţi 2021 
Seniori masculin – 2738—participanti  2523   
Seniori feminin   -- 164—participanti  140  
Total sportivi seniori –2902 –participanti 2663  
Tineret, Juniori, Cadeţi masculin  –3168—participanti 2818  
Tineret, Juniori, Cadeţi feminin—340—participanti  226  
Total sportivi tineret, juniori, cadeti  --3508—participanti 3044 



Copii masculin – 1029—participanti 713  
Copii feminin – 272—participanti 172 
Total sportivi copii—1301—participanti 885  
TOTAL –7711 SPORTIVI –PARTICIPANTI 6592 
 
 
Numar antrenori –134 
Numar instructori—65 
Numar arbitrii—234 
Numar maeştrii ai sportului—23 
Numar maeştrii emeriţi ai sportului – 6 
Numar antrenori emeriţi ai sportului—7 
 

b)Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul 
„Sportul pentru toţi”P-2 
 
Indicatori  fizici                                2021 

Nr. competiţii planificate                                                          42 

Nr. competiţii realizate                                                             40 

Nr.participanţi                                                                       1648 

Nr. competiţii finanţate                                    40 

Cheltuieli                                                                          29.237 lei 

Cost mediu pe competiţie                                                     731 lei 

Finanţarea programului                                    29.237  lei 
                din care: -   buget de stat (MTS)                  29.237 lei 
                                                            

--COLABORAREA CU FEDERAŢIA NAŢIONALǍ “SPORTUL PENTRU TOŢI”PRIN 
ASOCIAŢIA JUDEŢEANǍ SPORTUL PENTRU TOŢI BUZǍU 
 
-- Au avut loc 3 competiţii finanţate cu suma de 5.000 lei, unde au participat  peste 500 de tineri  
 
 
c )Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul 
„Întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a bazei sportive”in anul 2021 
 
     În anul 2021, am primit 9200 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. 
    
--Venituri realizate                             –   197.679 lei 

 
În evidenţa DJST Buzău sunt înregistrate 120 baze sportive: 
 
 
 
 
 



--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 2021, 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 2021au fost planificate 45 de competiţii dintre care s-au realizat 43 competitii de nivel 
judeţean  ( etape locale, judeţene), ținând cont de pandemia care ne-a lovit..         
   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 .                                                                    

Tot în acest program , DJST Buzǎu a avut un proiect intitulat “Salvaţi Sala Sporturilor Romeo Iamandi. 
            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 40 competiţii la care au participat 1648  
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 10 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. 
In acest proiect s-a desfasurat o singura competitie sportiva. 
   2.”Salvaţi sportul în Şcoli”—destinat elevilor (in special din mediul rural) 
În acest proiect au fost organizate peste 10 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 2021 au avut loc peste  10 de 
competiţii şcolare.  
       DJST Buzău a constatat în anul 2021, ca a fost un an de sacrificiu datorita pandemiei.     Astfel la 
nivelul Judeţului Buzǎu sunt constituite 69 de Asociaţii Sportive Şcolare . 
 
 
 



g)Situaţia constituirii asociatiilor judeţene pe ramurǎ de sport, precum şi asociaţiile sportive 
fǎrǎ personalitate juridicǎ. 
         Anul 2021 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 .  
          Astfel la finele anului 2021 sunt constituite 198 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). 
            

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 2021numărul de consultaţii a fost după cum urmează: 
--Nr. Consultaţii cabinet—4332 
--Nr.consultaţii teren—     3678 
--Tratamente diverse—     5200 
--Vize medicale—              2450 
--Gimnastică medicală—    654 
 
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 superior—in prezent Director 

Executiv DJST Buzau 
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 2021, 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. 

 

 
 
 
 



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. 

 
k) Rolul şi implicarea Direcţiei judeţene în susţinerea şi organizarea activităţii sportive în 
comunele şi oraşele mari. 

DJST Buzău a acţionat şi în anul 2021 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 10 de competiţii în diferite localităţi din judeţ (BERCA,  CISLĂU, , 
PĂTÂRLAGELE, PÂRSCOV, MĂGURA, , UNGURIU, CĂNDESTI, ZIDURI, 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 10.000 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 2021 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 2021 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 2022 
 

m) Perfecţionarea cadrului legislativ 
 
              S-a înfiinţat Comisia de Verificare a condiţiilor de siguranţă a arenelor sportive pentru anul 
2021. 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 înfiinţat Comisia de Inspecţie pentru omologarea şi clasificarea stadionului Gloria Buzău în 
sezonul 2021-2022 de categoria a II-a 
              

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 



ACTIVITATEA DE TINERET 
 

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Buzău – Compartimentul Tineret a avut la bază documente programatice pentru politici de 
tineret, care au fost  fundamentate  şi  ajustate periodic în concordanţă cu:Programul de guvernare 
(Capitolul Tineret şi Sport), Strategia Naţională în domeniul Tineretului, dar și problemele/nevoile şi 
aşteptările tinerilor. 

Identificarea grupurilor ţintă (tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, familia tânără, organizaţii 
neguvernamentale de tineret – ONG), stabilirea priorităţilor, atragerea şi utilizarea resurselor, 
dezvoltarea de parteneriate, modalităţile de implementare, monitorizare şi evaluare a programelor 
derulate, au făcut obiectul unor abordări  proprii. 

Acţiunile/obiectivele principale desfăşurate de Compartimentul Tineret  în anul 2021 au fost 
următoarele: 

• Informarea ONGT-urilor din județul Buzău cu privire la ofertele de servicii şi 
programele pentru tineret ale M.T.S./D.J.S.T. 

• Asigurarea accesului la medii de învățare non-formală 

• Implicarea tinerilor în diverse activități cultural-artistice 

• Descoperirea valorilor, abilităților utile pentru alegerea viitoarei profesii 

• Dezvoltarea unei atitudini conştiente de protecţie a mediului înconjurător. 

• Formarea unor atitudini împotriva consumului de substanțe psihoactive 

• Creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la impactul corupției asupra 
individului și a societății. 

 
Acţiunile de şi pentru tineret derulate în anul 2021 s-au împărţit pe  priorități, astfel: 
- Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social 

- Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos 

- Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură 

- Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locurile de muncă de calitate 

- Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile 

- Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos 

- Promovarea educației non- formală, inclusiv prin folosirea mijloacelor de  comunicare on-line. 

I. Program de susţinere a acţiunilor de tineret – P2: 
Scop: Realizarea măsurilor de susţinere în domeniul tineretului. 
Obiectiv: Dezvoltarea şi diversificarea  acţiunilor de tineret. 
Buget 2021:  44.930 lei 
Indicatori de rezultate: Tineri beneficiari:  590 direcţi şi  4.100 indirecţi. Număr de proiecte: 9 

proprii, 5 finanțate  la CLPT 2021 din  10 depuse. 
Numărul aplicanţilor la Concursul Local de Proiecte a crescut faţă de anul 2021. 
Bugetul alocat în anul 2021 de către Ministerul Tineretului şi Sportului pentru activitatea de tineret a 

fost mai mare faţă de anul 2020. 
 
II. Programul de centre de tineret -  Centrul de Tineret Buzău – P1: 

Scop: Programul de centre de tineret dezvoltă și diversifică oferta de servicii și programe pentru tineret. 

Obiectiv: Dezvoltarea personală și socială a tinerilor. 

Buget 2022: 7.178 lei 

Indicatori de rezultate: Tineri beneficiari: 105 direcţi şi 1.600 indirecţi. Număr de proiecte: 3 

Activitatea derulată s-a axat pe: 
- Informare și documentare 

- Consiliere și consultanță 

- Educație non-formală. 

 

Director Executiv, 

Papuc-Tudor Medina-Elena 

 


