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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU

ORDINE DE ZI

a şedinţei Comisiei de Dialog Social din data de 26 iunie 2019 ora I I00 -  

sala mică de şedinţe a Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău

1. „Informare privind activităţile desfăşurate în cadrul Centrelor de Agrement 

administrate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău".

Prezintă dl Cojocaru Georgel -  director executiv -  Direcţia Judeţeană pentru Sport 

şi Tineret Bacău.

2. Diverse

R edactat: consilier asistent Oniset V.



DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BACĂU

Nr. 1185 /14,06.2019
s  Către,

Instituţia Prefectului-judeţul Bacău 

Comisia dc Dialog Social

Tema: „informare privind activităţile desfăşurate în cadrul Centrelor de Agrement 

administrate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău“

I, Centrul de Agrement Valea Budului

Ideea creării acestei tabere a apărut printre profesorii eare se aflau în ierarhia Partidului 

Comunist Român, iar susţinerea financiară a venit de la „oamenii muncii“, prin intermediul 

fabricilor şi uzinelor din Bacău.

„Această tabără a fost construită în perioada 1974 - 1975, prin contribuţia întreprinderilor 

din Bacău. Un aport deosebit a adus prim-secretarul PCR Ion Ichim dar şi Ana Marchiş, 

preşedintele Consiliului Judeţean al Pioneritor. Ei au .fost, să spunem aşa, sufletul acestei 

iniţiative. Banii au venit de la Ape. CPL. de la firme de construcţii din Bacău.

Satul Valea Budului este situat la 12 kilometri de municipiul Bacău. Are o întindere de 4 

kilometri şi este străbătut de şoseaua ce leagă municipiul Bacău de municipiul Moineşti. Din 

punct de vedere administrativ satul aparţine de comuna Mărgineni, judeţul Bacău, având totodată 

şi o tabără turistică destinată în special copiilor, situată pe un dram secundar la aproximativ 4 

kilometri de şosea. Populaţia locală este formată din săteni de origine română şi din locuitorii 

băcăuani ce şi-au construit aici case de vacanţă.

* în ultimii ani, zona taberei a devenit un loc minunat de recreere pentru zilele sfârşitului 

de Săptămână. Locul oferă un cadru natural deosebit, cu pădure de foioase „pătată" de poieniţe 

gingaşe. în acelaşi loc găsim un poligon de orientare turistică ce se află în administrarea Clubului 

de Turism „Veniţi cu Noi" Bacău.

Cazarea se face în. căsuţe, având în momentul actual 130 de locuri.

Centrul de Agrement a fost renumit prin organizarea taberelor de engleză în parteneriat 

cu Fundaţia DAD International UK, Youth Action for Peace România, International Student 

Volunteers şi Peace Corps. Prima serie a fost organizată în 1990, cu elevi din toată ţara. Orele de 

engleză se făceau cu studenţi străini, vorbitori de limbă engleză. S-au organizat serii de limbă 

engleză până în anul 2017.
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Prin făptui căD JST Bacău, prin Compartimentul de Tineret a depus proiecte la 

Ministerul Tineretului şi Sportului, Direcţia Activităţi pentru Studenţi şi Tabere şi a obţinut 

finanţare pentru tabere naţionale, atracţia elevilor a fost pentru genul acesta de tabere.

Taberele Naţionale se adresează elevilor cuprinşi între 10 şi 19 ani, între clasa a V-a şi a 

Xll-a. înscrierea elevilor în acest gen de tabere se face pe baza unui dosar. Dosarul trebuie să 

cuprindă:

- formularul în care trebuie să îşi completeze datele şi să scrie un ffii'C eseu, de ce 

consideră el că e potrivt pentru un anumit gen de tabăra, conform aptitudinilor ce le are;

- adeverinţa de elev;

- copie după un act de identitate;

- copie după diploma sau adeverinţe de la diferite activităţi ce au domeniul comun cu 

specificul taberei: .*?-

• - declaraţia de consimţământ a prelucrării datelor;

-dacă elevul are sub 16 ani trebuie şi declaraţia de consimţământ a prelucrării datelor 

reprezentantului legal al copilului

Taberele Naţionale ce s-au derulat în cursul anului 2018, în Centrul de Agrement Valea 

Budului sunt:

1. Tabăra Naţională de Cultură Etnografică Românească ş i Folclor, ediţia a IX-a.

Prima ediţie a acestei tabere a fost în anul 1995 în Centru] de Agrement Sălătruc.
m-
iniţiativa acestui, gen de tabără a aparţinut domnului director, Prieopie Mitică, ce se afla 

la conducerea Administraţiei Permanente a Taberelor şi Turimsului Şcolar Bacău, în prezent 

fiind coordonatorul Ansamblului “Ciucurelui” Bacău. Ideeea a fost de a organiza “Tabăra 

românilor din ţară şi de pretutindeni” sub genericul -  “Acasă la noi”.

Prin acest gen de iabără se urmăreşte:

- întoarcerea la valorile tradiţionale româneşti care ne-au călăuzit de-a lungul timpului;

- Dezvoltarea creativităţii tinerilor artişti, provarea şi stimularea tinerelor talente;

- Cunoaşterea, revitalizarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului culutral, 

tradiţional din zona Moldovei;

- Dezvoltarea aptitudinilor în domeniul artistic;

- Familiarizarea şi aplicarea criteriilor estetice şi morale în aprecierea valorilor;

- Promovarea spiritului original şi inovator;

în anul. 2019, Tabăra se va derula în perioada 07 -  13 iulie. în Centrul de Agrement; Valea 

Budului.
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2. Tabăra Naţională de Artă, ediţia a XVIH-a

Prima ediţie a Taberei Naţionale Artă s-a desfăşurat ia Centrul de Agrement Poiana 

Sărată. în anul 1996 (10 zile), fiind prima tabără de sculptură din ţară, cu elevi din liceele de artă 

din ţară Tabăra Poiana Sărată fiind în momentul de faţă nefuncţională.

Din 1997 şi până în prezent tabăra a cuprins toate tipurile artistice de artă (pictură, pictură 

pe sticlă, tehnica batik. hârtie manuală, ATC -  uri, sculptură, eco- art, colaj) particpând peste 

1900 de elevi şi profesori, astfel că tabăra a devenit una de referinţă pentru elevii liceelor de artă 

din întreaga ţară.

în primii ani de derulare a acestei tabere, participanţii erau din ţară şi din afara graniţelor 

ţării (Tabără Internaţională).

în anul 2018 secţiunile pe care s-a aplicat au fost cele de artă teatrală, artă plastică şi 

sculptură. Formatori la arta teatrală a fost actorul Radu Bogdan Ghelu. la pictură d-1 Gheorghe 

Parascan si d-na Mari a Margos. iar Ia sculptura d-1 Remus Lupu.

Anul acesta, tabăra se va derula în perioada 07.08 -  13.08,2019 şi va avea ca secţiuni 

artă plastică, sculptură şi artă digitală. Atelierul de artă digitală va ii sub îndrumarea cadrului 

universitar Bogdan Pătruţ.

3. Tabăra Naţională de. Dans M odem , Sportiv şi de Societate -  L et’s Dance!

în anul 2018 a fost te a  de-a doua ediţie a acestei tabere. Iniţiativa acestui gen de taberă a 

venit la sugestia Asociaţiei Centrul European de Strategii Durabile. Această asociaţie a organizat 

o Gală a Oamenilor de Succes din Bacău, premiind cel mai tînăr antreprenor de renume din. 

Bacău, tânărul Romeo Tănasă (în noiembrie 2015, când a fost organizată Gaia avea 29 de ani).

Romeo Tănasă este preşedintele Asociaţiei Clubul Sportiv de Dans Adamas, club 

cunoscut în ţară şi peste hotare, organizând diferite concursuri locale, naţionale şi internaţionale.

Alt gen de tabere adresate tinerilor

Taberele sociale, sunt adresate elevilor care învaţă foarte bine şi fac parte din familii 

nevoiaşe, sau elevilor din centrele din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Bacău.

Există o metodologie specifică în care se menţionează ce acte fac dovada că elevul 

întruneşte condiţiile de a merge în tabără. Numărul de locuri destinate pentru derularea acestor 

gen de tabere este stabilit de Ministerul Tineretului şi Sportului.

în anul 2018 am avut 180 de locuri. Au fost copii din centrele ce aparţin de DGASPC 

Bacău şi din mediul rural, de ia Sauceşti, Dealu Norii, Motoşeni, Răchitoasa, Dărmăneşti, 

Coloneşti, Roşiori.
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în anul 2019 s-a diminuat numărul lor şi am primit 130 de locuri pentru taberele sociale, 

50% din acestea se adresează copiilor care au o măsură de protecţie socială din cadrul DOASPC 

Bacău şi 50%, copiilor din familiile care au pe membru de familie 50% din salariul minim brut 

pe economie.

în anul 2018 au fost şi serii de odihnă, unde participanţii şi-au plătit cazarea şi masa. 

Grupurile au fost de la Iaşi şi de la Asociaţia Cecitas (nevăzători).

Taberele de odihnă, în anul 2019 vor fi tot la Valea Budului. Preţul/zi este de 75 lei la 

Valea Budului şi Sălătruc (40 lei cazarea şi 35 lei masa). Grupurile sunt din Iaşi, Constanţa şi 

Bacău.

Tot la Valea Budului, se mai derulează şi proiectele proprii ale DJST Bacău, cum ar fi:

- TinBlog, ce are ca scop prezentarea profesiilor de Webdesigner şi Copywriter şi 

implicarea tinerilor bloggeri băcăuani în promovarea unei priorităţi ale activităţii de tineret 

stabilite de.Ministerul Tineretului şi Sportului prin direcţia de specialitate. în 2018 una din 

priorităţi a fost buna înţelegere într-o Românie seculară.

- Zilele Voluntarului, care: are ca scop dezvoltarea şi diversificarea de programe de 

ecologizare/acţiuni pentru tinerii voluntari.

II. Centrul de Agrement Sălătruc

Centrul de Agrement Sălătruc se află la 5 km de staţia Dărmăneşti (microbuzc) şi 20 km 

de gara Comăneşti. Tabăra are 100 de locuri.

în acest centru se derulează mai mult tabere sociale sau proiecte ale QNGT ce au ieşit 

câştigătoare la Concursul Local de Proiecte, cum ar fi Liga Studenţească din cadrul Universităţii 

“V. Alecsandri” din Bacău, Ympact, Bronx People, Armonie şi Culoare.

Tabăra dispune de un potenţial turistic ce atrage vizitatori din ţară şi străinătate.

Lacul de acumulare Poiana Uzului, construit în perioada 1965-1973, este situat în 

apropiere de Sălătruc şi are ca scop principal alimentarea cu apă şi producerea de energie 

electrică. Barajul în spatele căruia s-a format lacul este un baraj cu contraforţi, unul dintre 

puţinele baraje de acest fel din România.

Barajul este înalt de 84 de m, lung de 507 m, iar lacul are o lungime de 3,75 km, o 

suprafaţă de 334 hectare şi un volum de 98 milioane metri cubi. Adâncimea maximă a lacului 

este de 64,7 m.

Centrul de Agrement Sălătruc a fost construit în faţa barajului, din cărămidă, ca şi 

organizare de şantier a acestuia.

Director executiv,
Coj ocar u' Georgel
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