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ANALIZA REALIZĂRII OBIECTIVELOR ŞI INDICATORILOR DIN PROGRAMUL
„PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ”
DIRECŢIA PENTRU SPORT ŞI TINERET A JUDEŢULUI NEAMŢ funcţionează ca serviciu public
descentralizat al MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI, structură de drept public cu
personalitate juridică organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare, aflată la nivel teritorial în
subordinea Instituţiei Prefectului Judeţului Neamţ. Activitatea specifică a fost desfăşurată în
colaborare cu autorităţile publice locale şi în conformitate cu „Regulamentul de funcţionare” aprobat
de MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI. În conformitate cu normele legale, DIRECŢIA PENTRU
SPORT ŞI TINERET A JUDEŢULUI NEAMŢ este finanţată de la bugetul de stat şi din venituri
extrabugetare.
Activitatea principală a DIRECŢIEI PENTRU SPORT ŞI TINERET A JUDEŢULUI NEAMŢ este
orientată spre realizarea celor trei programe principale:
1. Promovarea Sportului de Performanţă
2. Programul „Sportul pentru Toţi”
3. Programul „Susţinerea altor activităţi” – precum transferuri, venituri proprii.
Indicatorii programului „Promovarea Sportului de Performanţă” se regăsesc la următoarele
componente:
 Susţinerea financiară a calendarului sportiv judeţean;
 Sprijinirea activităţii cluburilor departamentale;
 Susţinerea structurilor sportive şcolare;
 Susţinerea financiară a sportivilor de performanţă, componenţi ai
loturilor olimpice şi naţionale de seniori, tineret şi juniori.
În anul 2015 unitățile sportive publice si private din judeţul Neamţ, au obţinut rezultate
notabile în competiţiile interne şi internaţionale, fapt pentru care cluburile sportive respective sunt
clasate în rândul celor cu activitate foarte bună. De ani buni, rezultatele internaţionale, sunt obţinute
in ponderi echivalente, de către sportivii nominalizaţi la secţiunea SPORTURI OLIMPICE si
NEOLIMPICE, seniori, tineret şi juniori. Îmbucurător este ca in ultimul timp ponderea rezultate lor de
top, sunt împărțite de către sporturile olimpice si neolimpice. Vremurile şi tendinţele sunt în continuă
schimbare, discipline sportive noi impunându-se din ce in ce mai evident in performanta si marea
performanta. Este important ca panoplia sportului nemțean sa se completeze cu discipline noi si
puternice, participând la cumulul de rezultate notabile ale sportului local. Depinde numai de noi, ca
să asigurăm această dezvoltare naturală şi firească.
Prezentăm acum o evoluţie a rezultatelor obţinute de-a lungul anilor
STATISTICA PE MEDALII
2006 – 2007 - 2008
MEDALII
Anul 2006

Competiţii internaţionale
Competiţii naţionale

Aur
15
69

Argint
9
80

Bronz
12
81

Anul 2007
Aur
20
72

Argint
8
66

Anul 2008
Bronz
10
64

Aur
30
89

Argint
19
94

Bronz
20
109
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Total medalii

84

89

TOTAL GENERAL medalii

93

92

266

74

74

119

113

240

129

361

STATISTICA PE MEDALII
2009 – 2010
MEDALII

Competiţii internaţionale
Competiţii naţionale
Total medalii

Aur
23
62
85

TOTAL GENERAL medalii

Anul 2009
Argint
25
48
73

Bronz
18
80
98

256

Anul 2010
Aur
Argint
21
22
81
52
102
181

Bronz
26
103
129

421

STATISTICA PE MEDALII
2011 – 2012
MEDALII

Competiţii internaţionale
Competiţii naţionale
Total medalii

Aur
24
91
115

TOTAL GENERAL medalii

Anul 2011
Argint
23
103
126

Bronz
22
112
134

375

Anul 2012
Aur
Argint
33
31
80
91
113
121

Bronz
40
103
143

377

STATISTICA PE MEDALII
2013 – 2014
MEDALII

Competiţii internaţionale
Competiţii naţionale
Total medalii
TOTAL GENERAL medalii

Aur
30
111
141

Anul 2013
Argint
20
105
125
427

Bronz
30
131
161

Anul 2014
Aur
Argint
29
25
91
55
120
101

Bronz
26
103
129

305
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STATISTICA PE MEDALII
2015

Aur
27
110
137

Competiţii internaţionale
Competiţii naţionale
Total medalii

MEDALII
Anul 2015
Bronz
34
134
168

Argint
21
113
134

TOTAL GENERAL medalii

Anul de referință

-

-

-

439

Clasamentul pe județe

Anul 2013
Anul 2014
Anul 2015

Număr de unități
sportive active
114
111
113

Anul de referință

Număr de antrenori

Număr de arbitrii

Anul 2013
Anul 2014
Anul 2015

124
113
109

168
79
109

30
30
29

Număr de sportivi
legitimați
3189
3029
3115
Număr de antrenori
emeriți
5
5
5

Putem spune ca anul 2015, reprezintă un an foarte bun, si o creștere importanta a rezultatelor cu
pondere naționala si internaționala. Ca de fiecare an contribuţia deosebită a Atletismului şi Artelor
Marţiale este semnificativa, an de an aducând un număr de medalii cu adevărat copleşitor. În fapt
numărul mare de competiţii, numărul mare de categorii de participare şi numărul mare de practicanţi
duce la această explozie de performanţă. Nu aş vrea să uităm rezultatele deosebite obţinute de
echipele de handbal, volei, fotbal ale judeţului şi de sportivii care au reprezentat România în
competiţiile internaţionale şi naţionale, cât şi la convocările la loturile naţionale ale României.
Se cuvine să mulţumim şi să felicităm cluburile sportive şi antrenorii secţiilor de performanţă
care au obţinut aceste rezultate deosebite pe plan naţional şi internaţional, care fac cinste judeţului
nostru.
O preocupare constantă în ultimii ani a DIRECŢIEI PENTRU SPORT ŞI TINERET A JUDEŢULUI
NEAMŢ, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, este aceea privind selecţia copiilor
talentaţi şi îndrumarea acestora către cluburile sportive interesate. În acest sens pe lângă activităţiile
proprii secţiilor şi fiecărui antrenor, s-a instituit un sistem judeţean de selecţie rezervat vârstelor mici,
concretizat în acţiuni la nivelul centrelor reprezentative din judeţ. Principalele discipline care au
beneficiat de aceste acţiuni sunt atletismul, fotbalul, voleiul, handbalul, canotajul, artele marţiale.
Desigur că într-un domeniu cu o serie atât de largă de cuprindere şi cu o problematică atât de
diversificată există şi o serie de neîmpliniri datorate mai multor fapte care mai în fiecare caz sunt
aceleaşi, dintre care menţionăm:
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Caracteristica de sărăcie a bugetelor cluburilor sportive şi a DIRECŢIEI
PENTRU SPORT ŞI TINERET A JUDEŢULUI NEAMŢ;
 Slaba contribuţie financiară a agenţilor economici nemţeni în susţinerea
activităţii sportive şi a performerilor;
 Fenomenul de plecare a sportivilor de mare valoare la cluburi puternice
din ţară;
 Lipsa unor spaţii adecvate şi pregătire în special pentru grupele şi
echipele de copii şi juniori;
 Posibilităţile reduse sau inexistente ale cluburilor puternice, de a aduce
în localităţile lor la pregătire, copii cu calităţi pentru performanţă din
localităţile judeţului unde astfel de copii sunt în mare număr şi de reală
perspectivă.
Rezolvarea acestor probleme ar creşte cu certitudine nivelul performanţelor şi nu se poate
face decât prin acţiunea susţinută a tuturor celor implicaţi în mişcarea sportivă: conducători de
cluburi şi factori de răspundere ai judeţului şi al localităţilor din judeţul Neamţ, respectiv
MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI.

ANALIZA REALIZĂRII OBIECTIVELOR ŞI INDICATORILOR DIN
PROGRAMUL „SPORTUL PENTRU TOŢI”
Pornind de la faptul că „Sportul pentru toţi” reprezintă un domeniu de interes general social,
cu rol deosebit în strategiile globale care privesc ansamblul populaţiei, sănătatea, educaţia, cultura,
protecţia socială, Direcţia Judeţeană pentru Sport a întocmit şi derulat un calendar sportiv special
dedicat sportului pentru toţi în 2015.
În colaborare cu Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean,
Consiliile Locale şi Federaţia Română Sportul pentru Toţi în anul 2015 au avut loc un număr de 122 de
acţiuni din care 56 acţiuni proprii Sportului pentru Toţi.
Dintre acţiunile cele mai importante amintim:
 Festivalul Naţional de Minihandbal, iunie 2015
 Cursul de formare instructori și animatori, ianuarie-iunie 2015
 Cupa majoretelor, iunie 2015
 Cupa Vacanţei, orientare şi tenis de masă, iunie 2015
 Ziua Sportul pentru Toţi, octombrie 2015
 Ziua Mondială a Mersului pe Jos, septembrie 2015
 Concursul de Skateboard „Tare ca Piatra”, octombrie 2015
 Festivalul Sportului Rural – Cupa Comunei Brusturi, septembrie 2015
Calendarul Sportiv 2015 a fost alcătuit în baza solicitărilor Asociaţiilor Sportive fără
personalitate juridică din şcoli, comune etc. şi au avut la bază ramuri de sport specifice sezonului. De
exemplu în perioada de iarnă s-a pus un accent deosebit pe competiţii populare la săniuş şi schi.
RAPORT PRIVIND DESFĂŞURAREA
PROGRAMULUI MIŞCARE PENTRU SĂNĂTATE ÎN ANUL 2015
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Având ca suport legal HG nr. 283 / 13.03.2003 Direcţia pentru Sport şi Tineret Neamţ şi ceilalţi
factori cu atribuţii în activitatea de educaţie fizică şi sport au organizat şi participat pe tot parcursul
anului 2015 la acţiuni în cadrul Programului Naţional „Mişcare pentru Sănătate” care au vizat:
1.








2.







Acţiuni specifice programului în sine:
mersul pe bicicletă şi role;
jogging;
mersul (marşul) şi alergarea (crosul);
schiul şi săniuşul;
aruncatul la coş sau trasul la poartă;
dansul;
stagii de pregătire;
jocuri sportive;
Acţiuni de promovare, reclamă / publicitate, statistică ale Ministerului Sănătăţii şi
Familiei - cu privire la stilul de viaţă activ şi alimentaţia raţională care influenţează:
Aparatul cardio-vascular;
Indicele de obezitate la segmentul de vârstă 15 – 64 ani;
Creşterea alarmantă a procentului de deficienţe fizice;
Creşterea numărului de decese pe terenurile de sport;
Dispariţia sistematică a unui număr mare de terenuri şi baze sportive;
Combaterea tendinţei de marginalizare a sportului şi educaţiei fizice în sistemul
educaţional, deşi sportul constituie un vector privilegiat nu numai pentru sănătate şi
dezvoltarea fizică, dar şi pentru atingerea valorilor necesare coeziunii sociale.

Pe întreg parcursul anului 2015, Programul Naţional „Mişcare pentru Sănătate” la nivelul
Direcţiei pentru Sport Neamţ, prezintă următorii indicatori:
-număr acţiuni desfăşurate – 133
-număr total participanţi
– 17.500
Mulţumim tuturor celor care s-au implicat în realizarea proiectelor promovate de instituţia
noastră.
ANALIZA REALIZĂRII OBIECTIVELOR DIN PROGRAMUL:
ÎNTREŢINEREA, FUNCŢIONAREA ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE SPORTIVE DIN JUDEŢ
În anul 2015 faţă de anul 2010 nu s-a îmbogăţit în mod evident. Ceea ce putem însă remarca e o
uşoară revigorare a investiţiilor private în domeniul sportului şi subliniem investiţiile în terenurile de
tenis şi minifotbal. Punerea în funcţiune a marii Săli Polivalente a completat necesarul de bază
materială a judeţului.
STADIUL REALIZĂRII
PROTOCOALELOR SAU CONVENŢIILOR DE PARTENERIAT
În anul 2015 au funcţionat protocoale de colaborare cu mai multe instituţii precum Consiliul
Judeţean Neamţ, Consiliul Local Piatra Neamţ Inspectoratul Judeţean de Poliţie Neamţ, Serviciul de
Ambulanţă Neamţ, Agenţia Naţională Anti-Drog Neamţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ. Putem
considera şi colaborarea foarte bună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ privind derularea
Calendarului Sportiv, acţiunile de selecţie şi proiectele Asociaţiilor Judeţene pe ramuri de sport, chiar
dacă nu a existat un contract cadru încheiat.
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ORGANIZAREA ŞI DERULAREA
CALENDARULUI SPORTIV LOCAL ŞI JUDEŢEAN 2015
Calendarul competiţional judeţean întocmit la începutul anului constituie o componentă de
bază activităţii Direcţiei pentru Sport şi Tineret Neamţ. La baza alcătuirii calendarului judeţean pe
ramuri de sport au stat calendarele sportive ale Federaţiilor sportive de specialitate şi al propunerilor
venite din partea asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport, cluburilor sportive departamentale şi de
drept privat .
Conform indicaţiilor primite de la MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI calendarul a fost
structurat după cum urmează:
I. Programul „Promovarea Sportului de Performanţă”
a. Campionate Naţionale – etape locale şi judeţene
b. Campionate Şcolare – etape locale şi judeţene
c. Alte Competiţii Locale, Judeţene, Interjudeţene
II. Programul „Sportul pentru Toţi” face capitol separat
La baza derulării Calendarului Sportiv 2015 din punct de vedere financiar au stat sumele
repartizate de la bugetul de stat prin Agenţia Naţională pentru Sport sau fondurile repartizate de
diferiţii organizatori de competiţii.
Realizarea competiţiilor sportive din calendar s-a făcut cu participarea directă a asociaţiilor
judeţene pe ramuri de sport, a cluburilor sportive, a Inspectoratului Şcolar Judeţean.
Considerăm că acest segment de activităţi a fost realizat în mod corespunzător, specialiştii
DIRECŢIA PENTRU SPORT ŞI TINERET A JUDEŢULUI NEAMŢ aducându-şi în acest fel contribuţia la
rezultatele bune obţinute de sportivii noştri. Din fişa raport anuală putem evalua activitatea
desfăşurată în anul 2015. Un număr de 198 competiţii organizate. Peste 24500 de oameni angrenaţi
în competiţiile sportive. Aproape 55.000 de lei dedicaţi festivităţilor de premiere a sportivilor, bani
veniţi din protocoalele de colaborare cu Consiliul Judeţean şi Primăria mun. Piatra Neamţ.

RELAŢIA ŞI SPRIJINUL ACORDAT DE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT A JUDEŢULUI NEAMŢ,
CLUBURILOR DIN SUBORDINEA MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Colectivul DIRECŢIEI PENTRU SPORT ŞI TINERET A JUDEŢULUI NEAMŢ s-a implicat direct în activitatea
cluburilor din subordinea MTS-ului. De la sprijinul financiar prin acordarea de indemnizaţii de efort
pentru sportivii de performanţă, solicitări de finanţare adresate consiliilor locale şi judeţene, lobby în
vederea acţiunilor de sponsorizare, acţiuni sportive şi de pregătite în parteneriat, procurarea de
materiale sportive specifice activităţilor sportive de pregătire şi competiţionale. Pentru anul 2015
menţinem aceiaşi linie încercând să îmbunătăţim prezenţa noastră la acest nivel de interes.
SITUAŢIA SPORTULUI ŞCOLAR DIN JUDEŢ
Activitatea competiţională:
Întrecerile sportive în anul şcolar 2014 – 2015 s-au desfăşurat în conformitate cu
Regulamentele şi Calendarele competiţionale stabilite de MEN., ISJ, MTS (prin Federaţiile de
specialitate) şi DSTJ la nivelul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi profesional.
Competiţiile sportive organizate la nivel local, sub egida Olimpiadei Sporului Şcolar şi Campionatelor
Naţionale ale Liceelor s-au derulat la:
o Învăţământ primar – clasele III, IV (B +F)
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o Învăţământ gimnazial – (M + F) – urban + rural
o Învăţământ liceal şi profesional – (B + F) – urban + rural
Alte activităţi şi competiţii la nivel local:
 Stabilirea şi desfăşurarea Calendarului competiţional (etape municipale, judeţene, zonale
şi finale) din cadrul Olimpiadei Sportului Şcolar, avizarea lunară a competiţiilor sportive de
performanţă pentru LPS – CSS-uri;
 Organizarea de acţiuni sportive în zona rurală;
 Realizarea bilanţului sportiv pentru unităţile din sportul de performanţă, clasamentelor la
etapele judeţene, zonale şi finale organizate şi transmiterea acestora la M.E.C.;
 Desfăşurarea împreună cu DSTJ, a unei ample acţiuni de selecţie pentru depistarea
elementelor talentate pentru sportul de performanţă.
S-a înregistrat o emulaţie în rândul cadrelor didactice şi elevilor privind participarea la
competiţiile cuprinse în Calendarul competiţional elaborat de MECST, sub egida Olimpiadei Sportului
Şcolar la etapele pe şcoală, municipale şi judeţene – număr mare de sportivi şi echipe participante.
Sprijinul material asigurat de conducerile de şcoli pentru susţinerea financiară necesară
transportului, cazării şi mesei sportivilor la etapele zonale, a asigurării transportului, mesei şi cazării la
etapele finale de către ISJ şi MEC, buna colaborare cu DSJ Neamţ şi Comisiile Judeţene de Arbitri pe
ramuri de sport.
Sportul Şcolar de Performanţă
Sportul Şcolar de Performanţă a fost reprezentat de unităţile şcolare de profil: LPS Roman,
LPS Piatra Neamţ, CSS Târgu Neamţ.
Organizarea generală a procesului de instruire s-a derulat pe niveluri de pregătire (începători,
avansaşi, performanţă şi înaltă performanţă) şi a avut următoarele obiective:
 Definitivarea selecţiei
 Iniţierea în practicarea ramurilor de sport;
 Realizarea conținutului pregătirii specifice;
 Promovarea la eşaloanele superioare;
 Participarea la competiţiile organizate de ANST şi obţinerea unor rezultate de valoare ridicată.
Pregătirea realizată în aceste unităţi s-a concretizat în numeroase locuri fruntaşe obţinute la
competiţiile cu caracter naţional şi internaţional.
SITUAŢIA CONSTITUIRII ASOCIAŢIILOR SPORTIVE JUDEŢENE PE RAMURI DE SPORT, PRECUM ŞI A
ASOCIAŢIILOR SPORTIVE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
La sfârşitul anului 2015, funcţionau 10 asociaţii sportive judeţene pe ramură de sport. Aceste
asociaţii reprezintă ramurile de sport reprezentative ale judeţului nostru astfel:
1. Asociaţia Judeţeană de Fotbal
2. Asociaţia Judeţeană de Atletism
3. Asociaţia Judeţeană de Handbal
4. Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi
5. Asociaţia Judeţeană de Şah
6. Asociaţia Judeţeană de Tenis
7. Asociaţia Judeţeană de Volei
8. Asociaţia Judeţeană de Canotaj
9. Asociaţia Judeţeană de Baseball şi Softball
10. Asociaţia Judeţeană de Orientare
Asociaţiile judeţene pe ramură de sport s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea etapelor
locale, de judeţ, de zonă sau finale pe ţară care au avut loc în judeţul Neamţ.
Toate aceste asociaţii pot fi date ca exemplu având rezultate deosebite în anul 2015.
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În privinţa asociaţiilor sportive fără personalitate juridică, la sfârşitul anului 2015 se înregistrează
un număr de 142 astfel de asociaţii. Îmbucurător este faptul că a crescut numărul asociaţiilor sportive
şcolare faţă de anii anteriori, fapt ce demonstrează pe de o parte, înţelegerea cerinţelor impuse de
lege, iar pe de altă parte preocupările specialiştilor direcţiei judeţene şi ai Inspectoratului Şcolar
Judeţean Neamţ pentru susţinerea acestei acţiuni.
APRECIEREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI SALARIAT CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL
SPORTULUI
Activitatea Direcţiei pentru Sport şi Tineret Neamţ s-a desfăşurat prin contribuţia personalului
serviciului public deconcentrat. Realizările evidenţiate în celelalte subcapitole ale raportului scot în
evidentă profesionalismul de înalt nivel de care au dat dovadă salariaţii instituţiei în îndeplinirea
tuturor sarcinilor prevăzute în fişele de post, precum şi a celorlalte activităţi la care au fost solicitaţi.
Toate aceste consideraţii se găsesc în calificativele foarte bune obţinute la evaluarea anuală a
funcţionarilor publici şi a celorlalţi angajaţi.
Dincolo de aceste aspecte, demnă de remarcat este implicarea în susţinerea şi creşterea prestigiului
instituţiei, preocuparea permanentă pentru perfecţionare profesională, interesul pentru promovarea
noului în activitate, efortul permanent de susţinere a proceselor de reformare care se petrec şi în
domeniul administrării activităţii sportive. De asemenea, trebuie remarcată permanenta extindere a
plajei sarcinilor la care angajaţii trebuie să răspundă, ca urmare a schimbărilor caracteristice
serviciilor administrative şi a modificării, odată cu modificarea legislaţiei care ne afectează,
atribuţiilor şi competenţelor direcţiei.
SITUAŢIA ŞI MODUL DE FUNCŢIONARE
A SISTEMULUI DE MEDICINĂ SPORTIVĂ ÎN JUDEŢUL NEAMŢ
Ambalatorul de medicină sportivă Neamţ este asigurat de către cabinetul de Medicină
Sportivă din Policlinica municipiului Piatra Neamţ, condus de Manuela Olteanu, medic specialist în
medicină sportivă.
Unitatea asigură asistenţa medicală a întregii populaţii sportive (copii, juniori, tineret, seniori,
veterani) din judeţul. Specificul activităţii are două componente: una profilactică şi una curativă.
Activitatea profilactică se materializează prin efectuarea controalelor medicale iniţiale şi
periodice şi participarea la selecţiile medico-sportive. Activitatea curativă se adresează sportivilor
bolnavi sau traumatizaţi care vin în serviciul de medicină sportivă pentru tratament recuperator şi
asistenţă medicală la antrenamente şi competiţii.
Conform legislaţiei în vigoare, sportivii pot participa la antrenamente şi competiţii numai după
obţinerea avizului medico-sportiv eliberat de această unitate, în urma vizitei medicale care trebuie să
ateste starea lor de sănătate.
Principalul neajuns în elaborarea avizului medico-sportiv este imposibilitatea investigării
complete a sportivilor datorită faptului că nu mai avem cabinetele de stomatologie, radiologie,
laboratoare specializate pe acest segment de interes. Acestea sunt examinări absolut obligatorii şi nu
avem posibilitatea acordării biletelor de trimitere către specialişti datorită inexistenţei contractului
dintre medicul sportiv şi CJAS Neamţ.
De asemenea, sportivii nu pot beneficia, deşi sunt asiguraţi, de tratament compensat sau
gratuit. Trebuie să subliniem că tratamentul trebuie stabilit de medicul sportiv întrucât printre
medicamente se găsesc şi substanţe dopante, interzise practicanţilor sportului. Din păcate, mai există
unii antrenori care administrează medicaţie de refacere fără consult medical şi alţii care nu
administrează nici un fel de medicaţie sportivilor care sunt supuşi unor regimuri severe de slăbire
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(arte marţiale, culturism, box, lupte) şi care prezintă modificări electro-fiziologice importante care le
interzic participarea la competiţii.
În concluzie, pentru îmbunătăţirea activităţii medico-sportive, venim cu următoarele propuneri:
-

-

respectarea legislaţiei în vigoare care prevede înfiinţarea unei policlinici pentru sportivi,
unitate cu personalitate juridică ce presupune şi existenţa cabinetelor medicale necesare
atestării stării de sănătate a sportivilor
intervenţia la CNAS pentru obţinerea dreptului medicilor sportivi de a elibera bilete de
trimitere către alte specialităţi şi a reţetelor compensate şi gratuite în tratamentul de urgenţă
stabilirea medicaţiei de refacere de către medicii de medicină sportivă
obligativitatea programării sportivilor la vizita medicală periodică cel puţin cu două săptămâni
înainte de competiţie pentru a nu se afla în imposibilitatea de a participa la aceasta
obligarea antrenorilor de a se interesa şi a respecta indicaţiile medicului sportiv privind
rezultatele vizitei medicale
revizuirea baremului privind plata asistenţei medicale la competiţii în concordanţă cu munca
şi responsabilitatea cadrelor medicale.

ROLUL ŞI IMPLICAREA DIRECŢIA PENTRU SPORT ŞI TINERET A JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN SUSŢINEREA ŞI
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SPORTIVE ÎN COMUNELE ŞI ORAŞELE MARI
Pentru anul 2015 DIRECŢIA PENTRU SPORT ŞI TINERET A JUDEŢULUI NEAMŢ a elaborat un
program privind implicarea în susţinerea şi organizarea activităţii sportive la nivelul centrelor de
comune. Astfel, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Consiliile locale şi Consiliul Judeţean Neamţ au
organizat acţiuni de selecţie sau de promovare a sportului după un grafic prestabilit al acţiunilor.
Au avut loc concursuri de selecţie, crosuri şi alte competiţii sportive. Este de menţionat că în
aceste centre de comună au participat şcolile generale din cel puţin 4 comune vecine şi toate şcolile
generale din teritoriu.
MĂSURI ŞI MODALITĂŢI
DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL ÎN TERITORIU
Colaborarea cu asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, cu Academia Olimpică filiala Neamţ şi
unităţile de învăţământ cu activitate specifică (LPS-uri şi CSS-uri) a fost una din preocupările
permanente ale Direcţiei pentru Sport în vederea îndrumării celor cu înclinaţii pentru această
activitate, sportivi şi instructori care doresc să se specializeze în domeniu. Prin această structură
organizatorică, specifică s-a creat posibilitatea formării pe plan local a specialiştilor de care are nevoie
activitatea sportivă nemţeană.
Perfecţionarea profesională a antrenorilor este o altă componentă care a stat în atenţia
noastră permanentă şi s-a realizat prin mai multe forme:
- mese rotunde organizate la nivelul fiecărui club sportiv
- dezbateri tematice de specialitate
- informarea tuturor cluburilor şi antrenorilor privind programul Şcolii
Naţionale de Antrenori:
Examene de avansare
Examene pentru a II-a specializare
- punerea la dispoziţie a publicaţiilor şi materialelor informative de
specialitate deţinute de Direcţia pentru Sport.
Controlul activităţii sportive s-a realizat prin inspectori şi consilierii de specialitate la asociaţiile
judeţene pe ramuri de sport cu ocazia tuturor competiţiilor din calendarul sportiv.

10

Direcţia principală de acţiune în 2015 a fost reprezentată de colectarea şi difuzarea de
informaţie imediat exploatabilă, urmărind, pe de o parte, sprijinirea pregătirii specialiştilor în diverse
discipline sportive şi a profesorilor de educaţie fizică şi, pe de altă parte, lărgirea orizontului de
informare specifică pentru animatorii sportivi (lideri de asociaţii şi cluburi sportive, lucrători din
administraţie cu responsabilităţi în domeniul sportului etc.).
Completarea bibliotecii cu materiale de specialitate şi asigurarea accesului la informaţia de
interes pentru sport au fost şi ele preocupări constante în 2015. Astfel, s-a continuat completarea
bibliotecii cu materiale din bibliografia pentru examenele profesorilor de sport şi s-a acordat o
atenţie deosebită constituirii unei colecţii de materiale pentru administratorii acţiunii sportive:
colecţii de regulamente, manuale de proiectarea şi gestionarea activităţilor, politici publice în
domeniul sportului, atragere de resurse pentru sport etc. Colecţia de cărţi pentru antrenori s-a mărit
cu peste 30 de titluri.
În 2015, acţiunea în jurul cabinetului metodic s-a concentra asupra calităţii şi conţinutului
dotării de specialitate şi în primul rând, de creşterea practică a capacităţii de furnizare de servicii de
specialitate pentru responsabilii din structurile sportive şi pentru persoanele interesate din
administraţie.

MODALITĂŢI DE COLABORARE
CU ORGANELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ŞI ALTE
INSTITUŢII IMPLICATE ÎN SPORT
Colaborarea cu organele Administraţiei Publice Locale în anul 2015 a fost structurată astfel:
I.

Realizarea Programului „Promovarea Sportului de Performanţă”

În urma discuţiilor şi propunerilor făcute de DSTJ, Consiliul Local Municipal Neamţ şi Consiliului
Judeţean Neamţ, a sprijinit financiar activitatea de performanţă a unor echipe şi sporturi individuale.
De asemenea Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria Municipiului Piatra Neamţ şi Primăria Municipiului
Romani a acordat un sprijin financiar deosebit pentru premierea celor mai buni sportivi ai judeţului.
Consiliul Local Municipal Roman şi Piatra Neamţ au sprijinit activităţile din Programul „Sportul
pentru Toţi” punând la dispoziţie gratuit bazele sportive şi de agrement.

II.

În ceea ce priveşte sprijinul acordat de Consiliul Judeţean privind organizarea acţiunilor
sportive la nivelul comunelor în cadrul Programului Naţional „Mişcare pentru
Sănătate” considerăm că programul a fost un succes deosebit cu un puternic impact in
comunităţile locale.

În teritoriu, pe parcursul anului 2015, a existat o bună colaborare în organizarea acţiunilor
sportive cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi şi Pompieri şi
Serviciul de Ambulanţă Neamţ.
Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean în anul 2015 a fost foarte bună.

11

INFORMAŢII PUBLICE

În aplicarea Legii 544/2001, la DSJ Neamţ a fost numit un purtător de cuvânt – în persoana
doamnei Lenuţa Dabija, funcţionar public, care să asigure relaţia cu publicul.
Realizat prin includerea sa în cadrul cabinetului metodic, serviciul de informare publică a
urmărit, în 2015, executarea sarcinilor decurgând din Legea 544, aplicarea prevederilor HG
1723/2004 privind măsurile pentru combaterea birocraţiei şi îmbunătăţirea cadrului de comunicare
cu publicul.
La sfârşitul anului 2015 s-au înregistrat un număr de peste 200 de întâmpinări şi informaţii, cele mai
multe venite din partea instituţiilor cu care colaborăm, din partea ziariştilor de sport şi a oamenilor cu
care colaborăm. Solicitările de informaţii s-au referit la:
-

activitatea curentă a instituţiei (calendarul sportiv şi alte activităţi specifice instituţiei)
finanţarea structurilor sportive (metodologia de finanţare a proiectelor sportive, aplicarea
prevederilor Codului fiscal)
situaţia bazelor sportive din judeţ
recomandări înființări unităţi sportive cu sau fără personalitate juridică
modalităţi practice pentru practicarea sportului sau pentru activităţi conexe sportului
programe guvernamentale în domeniul sportului şi modul de aplicare practică în judeţ
organizare şi norme interne pentru ANST şi DSTJ
modul de utilizare a banului public (prevederi bugetare, situaţii speciale la unele baze
sportive, finanţarea unor proiecte specifice)

Pentru realizarea integrală a obligaţiilor asumate, DSTJ a asigurat condiţii corespunzătoare pentru
serviciul de informaţii publice: acces autonom, linie telefonică şi fax directă, acces permanent la
Internet, email dedicat, xerox, etc. Programul de lucru stabilit permite înregistrarea şi tratarea
solicitărilor de informaţii până la ora 16.oo în timpul săptămânii de Luni până Vineri.
De asemenea, periodic s-au organizat conferinţe de presă, care au acoperit evenimentele cele
mai importante ale anului 2015.
La finalul anului, la Gala Anului Sportiv 2015, DJST Neamț, împreună cu partenerii consacrați,
Consiliul Județean Neamț și Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț, au acordat premii în valoare
de peste 60.000 lei, la un număr de 60 de sportivi și tehnicieni implicați în activitatea de performanță.

Director executiv,
Paisa Gheorghe
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