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COMPARTIMENT TINERET 
 

 În scopul realizării obiectivelor din domeniul său de activitate Direcţia 

Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova a avut la bază documente programatice 
pentru politici de tineret, care au fost fundamentate şi ajustate periodic în 
concordanţă cu: 

 
 Programele/nevoile şi aşteptările tinerilor din judeţul Prahova. 

Identificarea grupurilor ţintă – tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, 
familia tânără, organizaţii neguvernamentale de tineret – ONGT, stabilirea 
priorităţilor, atragerea şi utilizarea resurselor, modalităţile de implementare, 

monitorizarea şi evaluarea programelor derulate, au făcut obiectul unor abordări 
specifice, proprii fiecărei instituţii cu atribuţii sau preocupări în domeniu. 

 
ASPECTE CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE ŞI PENTRU TINERET 

 
 

 P2 – PROGRAM DE SUSŢINERE A ACŢIUNILOR DE TINERET 

Scopul acestui program este de dezvoltare şi diversificare de acţiuni de 

tineret. În cadrul acestui program acţiunile de şi pentru tineret au fost finanţate în 
baza bugetului aprobat astfel: 

 Proiecte de tineret proprii şi/sau în parteneriat; 

 Proiecte de tineret ale structurilor asociative de şi pentru tineret 

selectate la concursurile locale de proiecte. 

Obiectivele programului au vizat: 
  Informarea ONGT-urilor din Prahova cu privire la ofertele de servicii şi 

programele pentru tineret ale MTS/DJST; 

 Dezvoltarea spiritului civic pentru 15 voluntari din categorii defavorizate, prin 

implicarea în activităţi de voluntariat, în Ploieşti, în perioada septembrie- 

decembrie 2020. Dezvoltarea abilităţilor privind relaţiile interpersonale a celor 

15 voluntari din medii defavorizate, prin interacţiunea lor cu alte grupuri 

sociale, în perioada septembrie-decembrie 2020; 

 Organizarea unui curs de prim ajutor pentru 20 tineri, timp de o zi, la Ploieşti. 

Însuşirea cunoştinţelor de bază şi a deprinderilor practice pentru acordarea 

corectă a primului ajutor şi de prevenire a accidentelor.păstrarea şi 

îmbunătăţirea sănătăţii fizice şi morale; 
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 Organizarea unui curs acreditat ANC de inspector resurse umane, timp de 20 

zile, 120 ore, la Ploieşti, pentru 70 tineri împărţiţi în 4 grupe. Participarea 

activă la gestionarea resurselor umane. Implicarea directă în procesul de 

recrutare, angajare, derulare şi încetare a raportului de muncă cu salariaţii; 

 Creşterea gradului de participare a 20 tineri din judeţul Prahova cu 

oportunităţi reduse la viaţa comunităţii prin participarea la un seminar 

nonformal de incluziune, timp de 5 zile. Îmbunăţăţirea cunoştinţelor în 

domeniul educaţiei nonformale şi a voluntariatului. Reintegrarea socială a 20 

tineri cu oportunităţi reduse prin participarea în cadrul seminarului de 

incluziune; 

 Organizarea unui eveniment de premiere a voluntarilor prahoveni şi 

promovarea lor, timp de o zi, la Ploieşti, pentru 20 tineri voluntari ai ONGT-

urilor din Prahova partenere DJST. Marcarea Zilei Internaţionale a 

Voluntariatului; 

 Formarea tinerilor la standarde europene în spiritul educaţiei consumatoriste. 

Promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul tinerilor din mediul rural, cu 

posibilităţi reduse de informare; 

 Dezvolarea unei atitudini conştiente de protecţie a mediului înconjurător. 

Dezvoltarea spiritului civic şi al implicării în activităţi de voluntariat pentru 

protecţia mediului. Formarea unei atitudini pozitive pentru păstrarea unui 

mediu curat; 

 Depistarea potenţialului artistic. Încurajarea manifestărilor artistice. 

Dezvoltarea creativităţii prin activităţi practice; 

 Dezvoltarea spiritului de cunoaştere şi de investigare a tinerilor. Dezvoltarea 

spiritului civic şi de investigaţie. Stimularea gândirii, dezvoltarea spiritului de 

observaţie – formarea intelectuală şi etică a tinerilor; 

 Crearea de oportunităţi care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă 

de calitate. Dobândirea de competenţe adaptate viitorului muncii prin 

educaţie nonformală, formare sau voluntariat, în vederea unei bune inserţii 

profesionale pe piaţa muncii. 

 

 

Număr total de proiecte P2: 

2020: proiecte, din care: 
DJST: 10, din care: 8 educaţionale ( 6 seminarii/cursuri, 1 centru de 

resurse, 1 conferinţă), 2 culturale (1 eveniment, 1 manifestări turistice) 
SAT: 1, din care 1 educaţional (1 curs) 

BUGET TOTAL: 65.203,31 lei 
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 „CENTRU DE RESURSE PENTRU ONGT-URI!” 
 

 

1. Încadrare proiect: P2 – Program de susţinere a acţiunilor de tineret 

        Proiect propriu şi/sau în parteneriat 

2. Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova 

3. Perioadă şi loc de desfăşurare: 14 august – 18 decembrie 2020/Ploieşti 

4. Participanţi/beneficiari: 50/50 

5. Buget total proiect: 6.693 lei 

6. Scop proiect:  Dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale 

pentru ONGT-urile din Prahova. 

7. Descriere proiect: Asigurarea oportunităţii accesării în mod gratuit de către 
ONGT-urile din Prahova a unor servicii de internet, fax, copiere, printare etc. 
 
 

 „AJUTĂ O VIAŢĂ” 
 

 

1. Încadrare proiect: P2 – Program de susţinere a acţiunilor de tineret 

        Proiect propriu şi/sau în parteneriat 

2. Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova 

3. Perioadă şi loc de desfăşurare: octombrie – noiembrie 2020/Ploieşti 

4. Participanţi/beneficiari: 20/20 

5. Buget total proiect: 3.000 lei 

6. Scop proiect:  Însuşirea cunoştinţelor de bază cu privire la primul ajutor. 

7. Descriere proiect: Cursul a fost predat de medici, atestaţi ca formatori de prim 
ajutor de bază, iar prestatorii (Crucea Roşie Ploieşti)  au pus la dispoziţie 

manuale şi alte materiale didactice specifice. În urma absolvirii cursului fiecare 
cursant a susţinut un examen şi a primit un certificat de absolvire atestat la nivel 
european şi o legitimaţie care atestă capacitatea de a acorda prim ajutor de bază 
valabil un an. 
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 „CURS ACREDITAT – INSPECTOR RESURSE UMANE” 
 

1. Încadrare proiect: P2 – Program de susţinere a acţiunilor de tineret 

        Proiect propriu şi/sau în parteneriat 

2. Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova 

3. Perioadă şi loc de desfăşurare: 01 octombrie – 18 decembrie 2020/Ploieşti şi 

online  

4. Participanţi/beneficiari: 70/70 

5. Buget total proiect: 31.664 lei 

6. Scop proiect:  Calificarea în gestionarea şi întocmirea documentelor ce ţin de 

evidenţa muncii. 

7. Descriere proiect: Organizarea unui curs acreditat ANC de inspector resurse 
umane, timp de 20 zile, 120 ore, în Ploieşti şi online, pentru 70 tineri, împărţiţi în 
4 grupe pentru distanţarea socială. La finalizarea cursului participanţii au 
susţinut un examen, iar absolvenţii au obţinut un certificat de absolvire. 
Certificatul a fost eliberat sub antetul Ministerului Muncii, familiei, protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Educaţiei Naţionale. 
 

 

 

 „EDUCAŢIE INCLUZIVĂ!” 
 

1. Încadrare proiect: P2 – Program de susţinere a acţiunilor de tineret 

        Proiect propriu şi/sau în parteneriat 

2. Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova 

3. Perioadă şi loc de desfăşurare: septembrie – noiembrie 2020/Ploieşti online 

4. Participanţi/beneficiari: 20/20 

5. Buget total proiect: 1.000 lei 

6. Scop proiect:  Stimularea interesului tinerilor cu oportunităţi reduse de a 

participa la viaţa comunităţii. 

7. Descriere proiect:  S-a organizarea un seminar de incluziune nonformală pentru 
20 tineri, timp de 5 zile, în Ploieşti, online. 
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 „GALA VOLUNTARILOR!” 
 

1. Încadrare proiect: P2 – Program de susţinere a acţiunilor de tineret 

        Proiect propriu şi/sau în parteneriat 

2. Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova 

3. Perioadă şi loc de desfăşurare:  decembrie 2020/Ploieşti, sediu DJST 

4. Participanţi/beneficiari: 20/20 

5. Buget total proiect: 1.717,31 lei 

6. Scop proiect:  Implicarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii în care trăiesc. 

7. Descriere proiect: Gala Voluntarilor este un proiect de promovare a voluntarilor 
şi recunoaşterea celor mai activi voluntari implicaţi în parteneriatele DJST PH şi 
în proiectele din comunitate. Ca în fiecare an, 5 decembrie, sărbătorim Ziua 
Mondială a Voluntariatului ne oferă prilejul de a mulţumi tuturor celor care s-au 
implicat, în mod voluntar, în multitudinea de proiecte comunitare locale. 

 

 

 

 „SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI” 
 

1. Încadrare proiect: P2 – Program de susţinere a acţiunilor de tineret 

        Proiect propriu şi/sau în parteneriat 

2. Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova 

3. Perioadă şi loc de desfăşurare: 01 septembrie – 18 decembrie 2020/Ploieşti 

4. Participanţi/beneficiari: 15/15 

5. Buget total proiect: 712,50 lei 

6. Scop proiect:  Implicarea voluntarilor în rezolvarea unor probleme din 

comunitate. 

7. Descriere proiect:  S-au organizat  întâlniri de lucru pentru 15 tineri voluntari 
din medii defavorizate, în Ploieşti, timp de 4 zile. La finalul întâlnirilor s-a 
organizat o conferinţă de presă cu rezultatele proiectului. Creşterea interesului 
tinerilor pentru activităţile din comunitate. Creşterea gradului de participare a 
tinerilor în viaţa comunităţii. Creşterea abilităţilor privind relaţiile interpersonale 
prin interacţiunea cu alte grupuri ţinţă. Creşterea spiritului civic, prin implicarea 
la viaţa comunităţii. 
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 „MĂNÂNCĂ SĂNĂTOS! FII RESPONSABIL!” 
 

1. Încadrare proiect: P2 – Program de susţinere a acţiunilor de tineret 

        Proiect propriu şi/sau în parteneriat 

2. Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova 

3. Perioadă şi loc de desfăşurare: septembrie – 18 decembrie 2020/Ploieşti online 

4. Participanţi/beneficiari: 10/10 

5. Buget total proiect: 2.405 lei 

6. Scop proiect:  Informarea tinerilor privind alimentaţia sănătoasă în contexte 

actuale. 

7. Descriere proiect: Ne-am propus să oferim tinerilor minime informaţii pentru a 
deveni comcumatori educaţi într-un domeniu important pentru sănătatea lor şi a 
familiilor lor. S-au organizat  4 întâlniri de lucru online şi una în formă fizică 
pentru înmanarea diplomelor. 

 
 

 „UN MEDIU MAI CURAT PENTRU COMUNITATE!” 
 

1. Încadrare proiect: P2 – Program de susţinere a acţiunilor de tineret 

        Proiect propriu şi/sau în parteneriat 

2. Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova 

3. Perioadă şi loc de desfăşurare:  septembrie – octombrie 2020/Ploieşti, Bucegi 

4. Participanţi/beneficiari: 15/15 

5. Buget total proiect:  2.795 lei 

6. Scop proiect:  Conştientizarea tinerilor privind necesitatea păstrării unui mediu 

curat. 

7. Descriere proiect: S-a organizat un atelier de lucru în care s-a prezentat partea 
teoretică despre ce însemnătate are mediul sănătos asupra organismului, serse 
de poluare şi măsuri de reducere a factorilor poluanţi. S-a organizat o ecologizare 
timp de 2 zile, în Municipiul Ploieşti şi în Munţii Bucegi – Zona Padina. 
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 „VERS ŞI ARMONIE!” 

1. Încadrare proiect: P2 – Program de susţinere a acţiunilor de tineret 

        Proiect propriu şi/sau în parteneriat 

2. Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova 

3. Perioadă şi loc de desfăşurare: august – septembrie 2020/Ploieşti 

4. Participanţi/beneficiari: 10/30 

5. Buget total proiect:  438 lei 

6. Scop proiect:  Dezvoltarea inclinaţiilor artistice ale tinerilor. 

7. Descriere proiect: S-au organizat 2 întâniri în cadrul cărora tinerii şi-au ales 
repertoriul şi au exersat. În luna septembrie într-un spaţiu deschis, tinerii au 
susţinut un spectacol timp de 1,5 ore. 

 
 

 „SĂ DESCOPERIM VESTIGIILE CULTURALE ROMÂNEŞTI!” 

1. Încadrare proiect: P2 – Program de susţinere a acţiunilor de tineret 

        Proiect propriu şi/sau în parteneriat 

2. Organizator: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova 

3. Perioadă şi loc de desfăşurare: 15 noiembrie – 15 decembrie 2020/Prahova, 

Argeş, Bucureşti. 

4. Participanţi/beneficiari: 20/100 

5. Buget total proiect:  5.539 lei 

6. Scop proiect:  Descoperirea de către tineri a valorilor culturale româneşti incluse 

în patrimoniul naţional. 

7. Descriere proiect: Considerând cultura o deschizătoare de minte şi suflet, un 
mod de a apăra identitatea naţională, ne-am propus să oferim unui grup de 15 
tineri, oportunitatea de a descoperi valori culturale româneşti, prin vizitarea a 12 
obiective aflate în patrimoniul judeţelor Prahova, Argeş şi municipiul Bucureşti. 
S-au vizitat muzee de istorie şi artă, case memoriale şi foste reşedinţe domneşti. 
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 „RESTART PENTRU TINErii DIN PRAHOVA!” 

 
 

1. Încadrare proiect: P2 – Program de susţinere a acţiunilor de tineret 

        Concurs Local de Proiecte de Tineret 

2. Organizator:  Asociaţia Better Youth Bucureşti 

3. Perioadă şi loc de desfăşurare: 02 – 29 noiembrie 2020/Ploieşti şi online 

4. Participanţi/beneficiari: 28/5000 

5. Buget total proiect: 9.240 lei 

6. Scop proiect:  asigurarea competenţelor tinerilor necesare pe piaţa muncii. 

7. Descriere proiect: Asociaţia a pregătit un număr de 28 tineri într-un program 
atractiv din doemniul PR şi Comunicare autorizat ANC ce le-a asigurat acestora 
competenţe atât personale cât şi profesionale. Tinerii selectaţi în urma promovării 
proiectului prin activităţile specifice, au fost instruiţi atât online cât şi offline. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
 
Inspector superior, 
DINUŢĂ MIHAELA-ELENA 
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RAPORT DE ACTIVITATE  
BIROUL TABERE ȘI TURISM PENTRU TINERET  

ANUL 2020 
 

 
 

  

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Prahova administrează în prezent 3 centre 
de agrement cu regim permanent de funcţionare, astfel: 

1. Centrul de Agrement SINAIA – VILA “CASA ELEVILOR” (capacitate 25 locuri/serie); 
2. Centrul de Agrement BUŞTENI – VILA “ŞOIMUL” (capacitate 72 locuri/serie) și               

VILA “CRIŞUL” (capacitate 40 locuri/serie); 
3. Centrul de Agrement CHEIA – VILA “BRĂDET” (capacitate 17 locuri/serie). 

În toate aceste locaţii, dar cu precădere în centrul de la Buşteni, considerat pe drept 
cuvânt “motorul” activităţii instituţiei noastre se organizează în perioada vacanţelor şcolare de 
primăvară, vară şi iarnă următoarele tipuri de programe: tabere de odihnă, tabere tematice, 
tabere cu caracter social, tabere destinate copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi, tabere de 
pregătire sportivă centralizată. În perioadele de extrasezon din restul anului, aici se 
desfăşoară acţiuni turistice specifice sfârşitului de săptămână (excursii, minisejururi, 
banchete şcolare, etc.), precum şi proiecte de şi pentru tineret, atât proprii – organizate direct 
de către D.J.S.T. Prahova şi/sau în parteneriat cu alţi colaboratori, cât şi proiecte finanţate de 
Ministerul Tineretului şi Sportului sau proiecte ale altor D.J.S.T.-uri şi ONGT-uri din ţară. 

De asemenea, instituţia noastră asigură şi trimiterea grupurilor de copii, elevi şi tineri, 
în tabere şi excursii, în centre de agrement din reţeaua naţională a Ministerului Tineretului şi 
Sportului. Se organizează, totodată şi programele de tabere cu caracter social şi cele 
destinate copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi, realizându-se trimiterea beneficiarilor acestor 
programe în sejururi gratuite, în centre de agrement din rețeaua M.T.S., în vacanţa şcolară 
de vară (aceste tabere sunt finanţate din bugetul M.T.S.). 

Astfel, activitatea Biroului Tabere se împarte în două mari categorii: 
1. Primiri în centrele de agrement proprii; 
2. Trimiteri – cu două subcategorii: 

a. Trimiteri în centre de agrement din alte judeţe; 
b. Trimiteri în centrele proprii. 
 
Referitor la indicatorii de performanţă în domeniul taberelor şi turismului pentru tineret, 

respectiv indicatorii circulaţiei turistice şi urmărind o analiză comparativă cu anul 2019, în 
2020              s-au obținut pe fiecare activitate principală, următoarele rezultate: 

 
 
 
 
 



 
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET PRAHOVA 

 

  
 Str. Pielari, nr. 5, 100437, Mun. Ploieşti, Judeţul Prahova, România 
 Tel.: +40 (0)244.59.59.92 
 Fax: +40 (0)244.59.59.98 
 www.djstprahova.ro 
 www.mts.ro  

 

1. Număr primiri și înnoptări în centrele de agrement D.J.S.T. Prahova (pentru toate 

categoriile de tabere și activități specifice în perioadele de extrasezon): 

Centre de Agrement D.J.S.T. Prahova Anul 2019 Anul 2020 

Număr copii/tineri primiți 2.538    330 

Număr înnoptări (primiri) 9.452 1.202 

 
2. Număr trimiteri şi înnoptări în tabere de odihnă, tabere tematice și de pregătire 

sportivă, proiecte de tineret, excursii și alte activități turistice în extrasezon: 

A. Trimiteri în centre de agrement din alte județe: 

Centre de Agrement din rețeaua M.T.S. Anul 2019 Anul 2020 

Număr copii/tineri trimiși      516 0 

Număr înnoptări (trimiteri)   3.012 0 

 
B. Trimiteri în centrele de agrement proprii: 

Centre de Agrement D.J.S.T. Prahova Anul 2019 Anul 2020 

Număr copii/tineri trimiși 2.105    330 

Număr înnoptări (trimiteri) 7.014 1.202 

 
 Din analiza acestor rezultate obținute cu privire la indicatorii circulației turistice 
specifici domeniului nostru de activitate se desprind următoarele concluzii, tendințe și 
evoluții: 

 Înregistrarea unui număr de doar 330 copii și tineri primiți în centrele de agrement 
funcționale din județ și a unui număr de numai 1.202 înnoptări. Trebuie să precizăm 
faptul că numărul primirilor și înnoptărilor a scăzut dramatic în anul 2020, cu un 
procent de peste 85%, din cauza pandemiei provocate de virusul Sars-CoV2, fapt ce a 
dus la închiderea centrelor de agrement începând cu luna martie, din momentul 
instituirii stării de urgență la nivel național; 

 Nerealizarea de trimiteri în centre de agrement din alte județe. Acest fapt s-a datorat 
nefuncționării taberelor în vacanța școlară de vară a anului 2020, moment în care 
instituția noastră ar fi înregistrat un număr însemnat de astfel de trimiteri; 

 Realizarea unui număr de 330 copii și tineri trimiși în centrele de agrement proprii               
(1.202 înnoptări). Și acest indicator a înregistrat o scădere deosebit de drastică în anul 
2020, de peste 80%, din cauza factorilor enumerați mai sus, respectiv contextul 
pandemic provocat de virusul Sars-CoV2; 

 Trebuie totuși observat faptul că în anul 2020 nu s-au înregistrat primiri de grupuri prin 
intermediul rezervărilor efectuate la alte DJST-uri. Prin urmare, toate grupurile primite 
în anul 2020 au fost rezultatul unor contracte/parteneriate încheiate direct de instituția 
noastră; 

 Menționăm faptul că în anul 2020 nu s-a putut organiza programul de tabere cu 
caracter social, program destinat în egală măsură elevilor proveniți din familii cu 
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venituri modeste și celor care beneficiază de o măsură de protecție specială – 
copii/tineri instituționalizați; 

 De asemenea, din cauza contextului pandemic nu s-au putut organiza nici taberele 
destinate copiilor și tinerilor cu dizabilități, împreună cu asistenții personali ai acestora; 
 

 În final, constatăm cu un mare regret și faptul că proiectul de tabără tematică de 
aventură și agrement montan “ADVENTURE TEAM”, tabără ce a fost organizată la 
Centrul de Agrement Bușteni în vacanța de vară a ultimilor ani nu s-a putut desfășura 
și în anul 2020, din cauza nefuncționării centrului de agrement. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  ÎNTOCMIT, 
      Consilier tabere,        

             Sebastian Petrescu 
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COMPARTIMENT SPORT 
2020 

 
 
In anul 2020 bugetul initial aprobat pentru activitati sportive a fost de 41.000 lei, din 

care 30.000 lei subventie de la bugetul de stat si 11.000 venituri proprii,    
 Datoritã pandemiei, a intreruperii activitatii sportive, a lipsei finantarii de la bugetul de 
stat, au fost organizate un numar de 2 actiuni sportive, în valoare totala de 10.419 lei, una 
dintre ele fiind premierea celor mai buni sportivi ai judetului pe anul 2020.   
 De asemenea in cadrul Programului National privind acordarea unui ajutor financiar 
sub formã de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de 
performantã  au fost prelucrate un numar de 907 cereri de la 19 cluburi din judet.               In 
judetul nostru, in anul 2020, au fost infiintate 5 asociatii sportive farã personalitate juridicã, 
numarul total al acestora fiind de 369.         In 
anul 2020 am desfasurat o serie de actiuni de control la bazele sportive din Ploiesti si 
Campina pentru a verifica respectarea Regulamentului privind conditiile necesare in vederea 
reluarii antrenamentelor in cazul sporturilor individuale care se pot practica in aer liber. 
Pentru aceasta activitate au fost intocmite fise de control.    

De asemenea am participat la verficarea si omologarea bazelor sportive din Plopeni si 
Astra Ploiesti.            
  Comunicarea cu Ministerul Tineretului si Sportului si Prefectura Judetului Prahova s-a 
facut prin raportarile lunare, trimestriale, semestriale si anuale. 

 
 
 
 

Consilieri : Romeo Stefan  
           Daniel Vasile 

  
 
 
 
Director executiv, 
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