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1. Rezumat 

Grupul de analiză și sinteză al Consiliului Județean Harghita a realizat un sondaj în rândul 

populației și sportivilor de performanță, conducătorilor cluburilor și  asociațiilor sportive, 

precum și în rândul antrenorilor. Din partea populației s-a  primit 240 de răspunsuri, iar  de la 

sportivii de performanță și conducătorii acestora s-a primit  74 de răspunsuri. 

Scopul sondajului a fost de a obține o imagine a soluțiilor rapide și pe termen lung necesare în 

situația actuală pentru a stimula viața sportivă,  înainte de a elabora o strategie pentru 

următorii zece ani. 

Pentru sportivii de performanță:  

⮚ Este necesar un sistem de sprijin  orientat spre rezultate. Trebuie luate în considerare 

rezultatele competiţiilor naţionale şi internaţionale. Oferirea de oportunităţi tuturor secţiilor 

sportive dacă au rezultate demonstabile. 

⮚ Elaborarea unui sistem de sprijin pentru campaniile de promovare a secțiilor sportive  

⮚ Formarea și perfecționarea antrenorilor și a specialiștilor din domeniul sportiv  

⮚ Organizarea schimburilor de experiență internaționale  

⮚ Sprijinirea și dezvoltarea talentelor  

 

Pentru sportivii amatori și populație este necesar:  

⮚ Amenajarea  pistelor de alergare în fiecare oraș  

⮚ Amenajarea pistelor de biciclete off-road în jurul orașelor 

⮚ Punerea în funcțiune a  piscinelor și construirea acestora în localitățile unde nu există  

⮚ Asigurarea accesului la terenurile pentru jocuri cu mingea: crearea a cel puțin unui teren în 

fiecare cartier în orașe și comune, precum și asigurarea accesului pe terenurile din incinta 

școlilor și după amiaza, cu respectarea regulilor în vigoare  

⮚ Asigurarea posibilității de a practica  cel puțin o ramură sportivă în fiecare comună, sat, 

asigurarea  sălii sportive și antrenorului 

⮚ Amenajarea unui skatepark în fiecare oraș 
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2.  Introducere 

Epidemia a avut un impact major asupra sportului și a vieții sportive. Spațiile comunitare, 

terenurile de sport și sălile de antrenamente au fost închise pentru perioade mai lungi sau mai 

scurte, iar în rândul populației a apărut o izolare socială, ceea ce a însemnat că  după 

redeschiderea sălilor de antrenamente au rămas departe de acestea. Totodată s-au schimbat și 

obiceiurile sportive, unele încercând noi sporturi care păreau mai potrivite în situația actuală 

din cauza fricii de coronavirus sau a măsurilor luate din cauza epidemiei. 

Consiliul Județean Harghita a realizat un sondaj în rândul  populației județului Harghita, precum 

și în rândul sportivilor de performanță, a conducătorilor cluburilor sportive, antrenorilor.  

Ipoteza sondajului este că transformarea obiceiurilor sportive nu este unidirecțională, în timp 

ce pentru unii timpul dedicat sportului a scăzut, deoarece există mai multe ramuri sportive care 

nu au putut fi practicate sau ar fi fost periculoase din cauza epidemiei, alții au început să acorde 

atenție mișcării zilnice. Sporturile pentru o singură persoană Au ieșit în evidență sporturile 

individuale față de cele practicat în grupuri. 

Chestionarul online pentru populație a fost disponibil timp de trei săptămâni, până la 25 

ianuarie 2021 și a fost publicat pe paginile de Facebook ale Consiliului Județean Harghita și al 

președintelui consiliului județean. Un total de 240 de răspunsuri au fost primite la chestionar, 

marea majoritate a respondenților fiind din regiunea Ciucului. 

Chestionarul pentru sportivii de performanță, conducătorilor cluburilor sportive, antrenorilor 

din județul Harghita  a fost distribuit în diferite grupuri online s-a  primite un total de 74 de 

răspunsuri pe parcursul celor trei săptămâni. 
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3. Rezultatele sondajului efectuat în rândul populației din județul Harghita 

În județul Harghita, deși într-un ritm mai lent, aspirația spre un stil de viață sănătos câștigă 

teren, sporind astfel interesul pentru diferite activități sportive, însă situația epidemică a 

schimbat obiceiurile sportive. 

În chestionarul întocmit pentru populație, cercetăm obiceiurile sportive ale respondenților și 

dezvoltarea acestora în timpul epidemiei.  

76% din respondenți locuiesc în oraș  și 24% locuiesc la țară. În ceea ce privește distribuția 

regională, 60% dintre ei provin din regiunea Ciucului, puțin mai mult de 30% din regiunea 

Odorhei și mai puțin de 10% din regiunea Gheorgheni. 

1. Distribuția respondenților pe regiuni 

 

41,4% dintre respondenți au fost respondenți de sex feminin și 58,6% au fost respondenți de 

sex masculin. Respondenții au fost clasificați în trei grupe în funcție de vârstă: tinerii cu vârsta 

de 27 de ani sau mai puțin, dintre care majoritatea sunt încă elevi, respondenții de vârstă 

mijlocie cu vârsta cuprinsă între 27 și 39 de ani, iar cei cu vârsta de 40 de ani și peste 40 de ani 

au fost clasificați în al treilea grup. Aproape 30% dintre respondenți au mai puțin de 27 de ani, 

38% au între 27 și 39 de ani și 32,6% au 40 de ani sau mai mult. 

Zona Ciuc; 
60,1% 

Zona 
Odorhei; 

31,8% 

Zona 
Gheorgheni; 

8,1% 
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2. Distribuția respondenților pe grupe de vârstă 

 

Respondenții au fost clasificați în trei grupe în funcție de educația lor: cei cu o educație primară 

îi includ pe cei cu maximum 10 clase finalizate; cei cu educație secundară sunt cei care au 

absolvit  învățământul liceal sau superior, și cei cu studii universitare de licență.    

Mai puțin de 10% dintre respondenți au studii primare, 30% au studii medii și 60% au studii 

superioare. 

40 de ani și 
peste; 
32,6% 

Între 27-39 
de ani; 
38,2% 

Sub 27 de 
ani; 29,2% 
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3. Distribuția respondenților pe categorii educaționale 

 
Mai mult de jumătate dintre respondenți sunt angajați, dar pentru 2% dintre aceștia relațiile de 
muncă au fost suspendate în perioada anchetei, 20,6% sunt antreprenori sau sunt muncitori 
calificați, 19,3% sunt elevi și 4,2% sunt șomeri sau beneficiază de concediul pentru creșterea 
copilului. 

 
 
 

4. Distribuția respondenților pe activități economice 

 

 

Impactul situației epidemice asupra obiceiurilor sportive 

La întrebarea „Cât de des ați practicat sport înainte de epidemie?” 33% dintre respondenți au 

răspuns că practică sport în fiecare zi, dar această rată a scăzut cu 10% în timpul pandemiei. 

Studii 
generale; 

8,9% 

Studii medii ; 
30,4% 

Studii 
superioare; 

60,8% 

angajat ; 55,9% 

întreprinzător 
privat; 20,6% 

elev; 19,3% 

Șomer/altele/ 
inactiv; 4,2% 
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Proporția sportivilor care practică sport  de mai multe ori pe săptămână arată, de asemenea, o 

scădere de la 58% la 43%. Proporția celor care nu au practicat niciodată sau doar foarte rar 

sport  abia a depășit 3% înainte de epidemie,  dar în timpul pandemiei această proporție a 

crescut de șapte ori, depășind  21%. 

Puțin mai mult de jumătate dintre respondenții care au făcut exerciții zilnice înainte de 

pandemie au răspuns că au practicat sport zilnic în timpul epidemiei, 29%  au practicat doar 

săptămânal, 2,5% lunar și aproape 10% nu au practicat deloc, sau doar rar. Cei care au practicat 

sport săptămânal sau lunar au avut, de asemenea, o reducere medie a activității sportive, în 

timp ce 43% dintre respondenți care au practicat sport rar înainte de epidemie, în timpul 

pandemiei au început să practice sport săptămânal. 

5. Frecvența activităților sportive înainte și în timpul epidemiei 

 
Pe grupe de vârstă, tinerii practică sport cel mai des.Înainte de epidemie, 94% dintre tinerii 
respondenți au spus că au practicat sport zilnic sau săptămânal.În realitate, această proporție a 
fost mai mică și, implicit, a existat o dorință mai mare din partea populației de sportivi de a 
completa chestionarul.Dar chiar și după situația epidemică, se poate simți în continuare că 
dorința de a face sport a scăzut mult. Proporția tinerilor care exercită zilnic a scăzut cu aproape 
15%, în rândul membrilor de vârstă mijlocie cu aproape 10%, iar în cazul respondenților mai în 
vârstă cu aproape 10%.Proporția celor care practică sport  săptămânal sau lunar a scăzut brusc, 
cu cea mai mare proporție în rândul respondenților mai în vârstă, unde 20% mai puțini practicau 
sport săptămânal în timpul epidemiei decât înainte. 
 

6. Frecvența activităților sportive în funcție de vârstă 

Înaintea pandemiei

În timpul pandemiei
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Persistența respondenților este evidențiată de faptul că doar 7% dintre ei spun că au încetat să 

practice sport, deși o treime dintre aceștia au indicat că activitatea lor sportivă a scăzut 

oarecum. 35% și-au reorganizat programul, iar alți 11% au ales un nou sport. Doar unul din zece 

respondenți afirmă că activitatea lor sportivă nu s-a schimbat în perioada epidemiei. 

7. Evoluția activităților sportive în timpul situației epidemice 

 

Răspunsurile la întrebările de mai sus arată că situația epidemică din județul Harghita nu a ținut 

populația departe de sport, au fost dispuși să se adapteze și să introducă schimbările cerute de 

situație, chiar încercând un sport complet nou. 

 

Evoluția cheltuielilor aferente vieții sportive ale respondenților 

Majoritatea respondenților, adică 36%, au cheltuit între 100 și 199 lei/lună în perioada 

epidemiei pe activități sportive, 29% au cheltuit mai puțin de 100 de lei și 11% nu cheltuiesc pe 
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29% 
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31% 

22% 

43% 

29% 

62% 

42% 

58% 

49% 

51% 

38% 

5% 

8% 

6% 

10% 

4% 

16% 

4% 

26% 

3% 

15% 

1% 

15%  Zilnic

 Săptămânal, de mai multe ori

într-o săptămână

Lunar, de mai multe ori într-o

lună

 Mai rar

Niciodată

A scăzut activitatea de sport

Fac sport mai frecvent

Nu s-a schimbat

36% 

35% 

13% 

11% 

11% 

7% 
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activități similare. Aproape o cincime dintre respondenți sunt cei care cheltuiesc mai mult de 

200 de lei pe lună pentru activități sportive. 

La distribuția pe grupe de vârstă, după cum se arată în figura de mai jos, valoarea cheltuielilor 

pentru sport crește odată cu vârsta. În timp ce cei sub 27 de ani cheltuiesc în medie 118 lei pe 

lună pentru activități sportive, această sumă este de 150 de lei pentru vârsta mijlocie și de 152 

de lei pentru cei mai în vârstă. 

8. Cheltuielile lunare pentru activități sportive înainte de epidemie 

 

Cheltuielile pentru activități sportive în perioada epidemică au scăzut la mai mult de 60% dintre 

respondenți, la un sfert a rămas neschimbat și există 10% pentru care aceste cheltuieli au 

crescut. 

  

1-99 lej 100-199 lej 200-299 lej Peste 300 lej Deloc

21% 

34% 

16% 14% 
14% 

18% 

45% 

12% 12% 12% 

49% 

25% 

10% 9% 
7% 

Peste 40 ani

27-39 ani

Sub 27 ani
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9.Evoluția cheltuielilor legate de activități sportive în comparație cu perioada pre-epidemică 

 

Popularitatea activităților de sport 

 

Am compus o listă a domeniilor de sport răspândite în județ și le-am rugat pe destinatarii care 

au răspuns să bifeze pe o scală de la 1– 4 – unde 1- niciodată și 4 – de mai multe ori săptămânal 

– cât de des le practică. 

Calculând media răspunsurilor, în județul Harghita cel mai popular sunt alegatul, respectiv 

drumeția și cățăratul pe munte. Aproape 70% dintre cei care au răspuns spun că aleargă lunar, 

iar 12% nu aleargă deloc. În cazul exercițiilor fizice practicate acasă 69% pretind că le pactică 

lunar, iar 19% deloc. În cazul drumeției și cățăratului/escaladării jumătate dintre cei întrebați o 

practică lunar, 21% niciodată. 

Cei care au răspuns la chestionar se duc la sală de antrenament, înoată, schiază, joacă fotbal în 

general mai rar decât lunar, dar o fac. Baschetul și celelalte activități de sport care figurează pe 

diagrama de dedesubt majoritatea întrebaților nu le practică niciodată. 

Nouă din zece persoane au răspuns că niciodată nu a jucat squash și mai puți de 3% se duce la 

sala de squash săptămânal. În cazul handbalului 82% din persoanele întrebate nu o practică 

niciodată, iar 3% o practică săptămânal.  

A scăzut mult

A scăzut un pic

Neschimbat

a crescut un pic

A scăzut mult

33,90% 

29,30% 

26,40% 

7,50% 

2,90% 
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10. Lista sporturilr după popularitate 

 

 

Sporturile practicate în mod regulat 

În mod independent de frecvența practicării le-am întrebat pe cei care au completat 

chestionarul, care sunt sporturile pe care le practică în mod frecvent/regulat. Au fost semnalate 

6 sporturi, pe care cel puțin 10% dintre intervievați le practică. Primul este alergatul/plimbatul, 

pe care le practică aproape jumătate dintre cei care au răspuns. 22% au menționat diferite 

forme ale ciclismului. 14% dintre intervievați se duc la sală fitness în mod regulat sau face 

exerciții pentru condiția generală, și alte 5% se duc în mod regulat la antrenamente de 

fitness/powerfitness. În mod regulat practică drumeția 13% dintre persoanele intervievate, și 

10%  înoată în mod regulat. Cu excepția ciclismului au apărut printre răspunsuri și alte forme de 

sport, care nu figurau pe lista anterioară, respectiv în domeniul sporturilor de contact și 

gimnastică au fost menționate concret mai multe discipline. Pescuitul, rally-ul, darts-ul, tenisul 

sau echitația au fost menționate și ele. 

Alergare 

Gimnastica acasă 

Drumețiii/alpinims 

Exerciții în sala de antrenamente 

Înot 

Schi/snowboard 

Fotbal 

Baschet 

Tenis de masă 

Arte marțiale 

Spinning 

Zumba/aerobic/
kangoo  

Hochei pe 
gheață 

Hand-
bal 

Squash 
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Oportunități obligatorii lipsă 

Un sfert dintre respondenți spun că nu e ramură sportivă pe care nu l-ar practica, dar nu au 

posibilitatea de a face acest lucru. 

Dintre ramurile sportive, în cea mai mare proporție lipsa posibilității de a înota constituie cea 

mai mare problemă, 27% dintre respondenți au răspuns că le lipsește posibilitatea de a înota. În 

multe cazuri, există reclamații privind restricțiile instituite pentru a reduce epidemia, în alte 

cazuri numărul de piscine este redus, această oportunitate ar trebui asigurată în mai multe 

localități, îndeosebi acolo unde este posibil să se practice acest sport, și nu în centrele de 

wellness.  

Unul din zece respondenți consideră că lipsa pistelor de alergare și a celor pentru biciclete 

constituie cea mai mare problemă. În rândul respondenților, acestea sunt cele mai populare 

sporturi și, ca urmare, lipsa acestor oportunități provoacă, de asemenea, nemulțumire în rândul 

celor care doresc să practice ciclismul și alergatul. Datorită naturii acestora, ele sunt ramurile 

sportive cele mai practicate, prin urmare, creșterea numărului de piste ar trebui să fie o 

prioritate printre preocupările care vizează oferirea de oportunități sportive pentru populație, 

deoarece aceste sporturi pot fi practicate fără costuri, iar pentru cei defavorizați oferă o 

oportunitate ideală de a practica activități sportive. 

Mai puțin sunt cei cărora le lipsesc terenurile și sălile necesare practicării sporturilor cu mingea: 

fotbal de sală, fotbal, floorball, fotbal american, teqball, baschet, handbal, terenuri de tenis. 

Alergare/mersul pe jos 

Bicicletă 

Sală de antrenamente/exerciții de forță    

Drumeții alpinism 

Dotbal 

Înot 
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Se menționează, de asemenea, lipsa grajdurilor de echitație, a grajdurilor interioare, precum și 

lipsa oportunităților de a practica sporturi legate de această activitate: sărituri cu arcul, tir cu 

arcul ecvestru. 

Mai mulți menționează lipsa oportunității de a se cățăra pe perete, respectiv pe pereții interiori, 

disponibilitatea limitată a tenisului de masă și posibilitățile limitate de a practica patinajul pe 

gheață/patinajul de viteză. 

De asemenea, există cerere pentru săli de sport gratuite / parcuri de antrenament în aer liber, 

precum și pentru mai mult spațiu pentru sporturile de freestyle, de ex. skateparks etc. 

Deși există mai multe posibilități de a practica schiul în județ, printre respondenți sunt care 

consideră că este important îmbunătățirea și extinderea calității pistelor de schi. 

Potrivit respondenților interesați de atletism, sporturi cu motor și footgolf, în județ nu există 

nicio oportunitate de a practica aceste ramuri sportive:„Footgolf. Un nou sport care, din câte 

știu, nu se practică în județ. Inovație maghiară, care are federații sportive și campionate în 28 

de țări. Ungaria este un campion mondial unic. În primul rând este un sport recreativ. Cred că 

există potențial în el ”,„ Alergare atletică … Nicăieri nu o putem practica !!! ”,„ L-aș înscrie pe fiul 

meu la sporturi cu motor, dar nu există, fiica la gimnastică sportivă, dar nu există”. 

Nivelul satisfacției generale privind oportunitățile sportive 

Pe o scară de satisfacție de la 1 la 5, majoritatea respondenților au atitudini mixte față de 

oportunitățile sportive din județul Harghita, sunt atât mulțumiți cât și nu, 41% dintre ei au o 

părere mai degrabă pozitivă și 12% sunt complet mulțumiți de oportunități .Mai puțin de un 

sfert dintre cei interogați tind să aibă o opinie negativă și 8% dintre ei nu sunt deloc mulțumiți. 
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11. Nivelul satisfacției generale față de oportunitățile sportive din județul Harghita 

 

 

Respondenții sunt, în general, mai nemulțumiți de ofertele sportive din așezări decât în județ, 

cu 10% este mai mare proporția celor care sunt mai mult sau total nemulțumiți și cu 10% este 

mai mică proporție celor care sunt mai mult sau total mulțumiți. Gradul cel mai ridicat de 

satisfacție s-a înregistrat este în regiunea Ciucului, urmată de Odorhei și în cele din urmă 

Gheorgheni. 

12. Nivelul satisfacției față de facilitățile sportive din așezări 

 

Așa cum arată și tabelul de mai jos, majorității respondenților le lipsesc cel mai mult diferitele 

evenimente sportive: evenimente, tabere și competiții. Majoritatea spun că sunt puține piscine, 

centre sportive, skatepark-uri și pârtii de schi. În schimb, majoritatea respondenților au spus că 

8% 

16% 

36% 

29% 

12% 

12% 

24% 

33% 

21% 

10% 
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numărul sălilor de dans, terenurilor de fotbal și a patinoarelor este suficient. Cel mai mulțumiți 

sunt de numărul sălilor de sport. 

  

Există un număr mic 

în județ  

Numărul lor este de 

ajuns 

Tabere sportive 77% 23% 

Evenimente sportive  71% 29% 

Competiții 68% 32% 

Piscine 66% 34% 

Centru sportiv 66% 34% 

Skatepark 61% 39% 

Pârtii de schi 50% 50% 

Sală de dans 44% 56% 

Terenuri (fotbal, 

handbal, teren de 

baschet) 31% 69% 

Patinoar 29% 71% 

Sală de antrenament 15% 85% 

 

Potrivit respondenților, atunci când își pregătesc bugetele pentru activități sportive, consiliile 

locale ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea calității sălilor de sport / terenurilor de 

sport deja existente, precum și pe organizarea de evenimente și pregătirea profesioniștilor. 

Nevoia de investiții a consiliilor locale  

Îmbunătățirea calității sălilor de sport / terenurilor de 

sport 76% 

Organizarea a mai multor evenimente sportive 75% 

Pregătire antrenor / instructor /  74% 
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Organizarea de cursuri / tabere 71% 

Înființarea de noi ramuri sportive 65% 

Asigurarea  sălilor de sport gratuite publicului 59% 

 

Oportunități sportive pentru elevi 

Mai mult de jumătate dintre părinții copiilor școlari și preșcolari sunt mai mult sau mai puțin 

mulțumiți de activitățile sportive din școli și din grădinițe. Mai puțin de 10% dintre părinți sunt 

pe deplin mulțumiți de oportunitățile oferite de activitățile menționate mai sus. Nemulțumirea 

față de activitățile sportive online, care funcționează și în prezent, este mult mai mare, mai 

mult de trei sferturi dintre respondenți nu sunt deloc mulțumiți de aceste activități sportive , iar 

11% dintre respondenți sunt mai degrabă nemulțumiți. 

13. Nivelul satisfacției privind activitățile sportive din școli și grădinițe 

 

Întrucât părinții  consideră că activitățile școlare nu sunt suficiente, este important amenajarea 

terenurilor pentru sport  în aer liber, a skatepark-urilor  în zonele publice pentru a asigura 

exercițiile de după-amiază, care oferă, de asemenea, oportunități sportive gratuite pentru copii. 

„ Parcurile de fitness în aer liber sunt foarte utile mai ales pentru copii. Previne una dintre cele 

mai frecvente probleme ale adolescenților, scolioza. Copiii petrec tot mai mult timp în fața 

computerelor și a telefoanelor, ceea ce poate avea consecințe foarte grave pe termen lung. În 

copilărie noi  foloseam barele suportului  de covoare, drept paralele,  pentru efectuarea 

exercițiilor de  gimnastică. Acestea sunt înlocuite astăzi cu parcurile de fitness, unde fiecare 

poate posibilitatea să-și miște mușchii, indiferent de sex și vârstă. https://bestrong.com 

Deloc satisfăcut

Mai bine

nesatisfăcut

Și da și nu 

Mai bine satisfăcut

Satisfăcut complet

28,4% 

25,3% 

23,2% 

15,8% 

7,4% 

https://bestrong.com/
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Mai mulți părinți au afirmat că în privința antrenamentelor de după-amiază se confruntă cu mai 

multe obstacole, din cauza problemelor financiare copii nu pot să participe la antrenamente, iar 

pentru rezolvarea acestei probleme propunerea de mai sus ar fi o soluție. O altă problemă care 

abordează părinții este deplasarea copiilor la antrenamente, ei recomandă să fie organizat 

transporul lor de la școală la antrenamente.  

Părinții consideră că este esențial  formarea profesională a profesorilor de sport  și ai 

antrenorilor: „ Fiecare antrenor din județ ar trebui să participe în mod obligatoriu la cursuri de 

perfecționare.  Astfel poate că se va schimba și se va dezvolta conceptul și comportamentul lor.  

Ceea ce a învățat cineva în anii 90,  în 2021 nu ar mai trebui aplicat, căci lumea s-a schimbat. 

Dacă antrenorii nu vor să progreseze, ce vrem noi adulții ... cum vor obține copiii noștri 

rezultate? ” 

O soluție pentru situația actuală ar fi o elaborarea de noi practici, însușirea unor noi profesii:  

„Există în oraș Clubul Pöttöm Ninja, care se bucură de popularitate, este foarte frecventat. În 

timpul pandemiei ar putea fi amenajat ușor un  club similar  în orice sală de sport, condusă de 

un profesor de sport (...). Așa cum Centrul Atlet poate găzdui 16 copii deodată, ar fi  posibil să 

se organizeze astfel de activități și  în altă parte. ” 

Cu ce sunt nemulțumiți respondenții?  
 

În fiecare localitate diferă felul oportunităților de a face sport, însă în mod contrar nevoile exprimate 

sunt similare. În Miercurea Ciuc iese în evidență nevoia construirii pistelor de alergat și de ciclism de 

lungime adecvată: „Pe primul loc, cel mai important pentru mine este: pista de alergat din material 

absorbant de șocuri, de ex. pe lângă zona posterioară a străzii Toplița (la Toplița Ciuc, trecând de colțul 

cimitirului spre cartierul Hét vezér – izvorul de apă minerală Șumuleu Ciuc până intersecția lângă Colegiul 

Național Márton Áron, apoi înspre Toplița (6 km 2x12 km).”  

 

„Nu sunt suficiente pistele de alergat din Jigodin și din cartierul Tudor, doar pentru locuitorii care stau în 

apropiere pentru o alergare(jogging) scurtă. Mulți aleargă pe marginea șoselelor, cea ce este periculos.   

Mai mulți se duc să alerge pe Calea Târgului, dar de multe ori ne-am întâlnit cu urși. La fel de periculos 

este șitoamna, deoarece nu se știe ce umblă în lanuri, nevorbind, de șoferii care conduc cu viteză. Sper să 

avem și alte opțiuni de a face sport în siguranță în afara hocheiului și fotbalului. Vă mulțumesc.”  

 

În afară de pistele de alergat și de ciclism s-a semnalat nevoia și pentru alte sporturi practicabile în aer 

liber: „Teren de baschet de închiriat, mese pentru tenis de masă, pistă de ciclism off-road dotat cu sistem 
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telescaun, mai multe biciclete de închiriat, iarna pe lângă pârtiile de schi să fie și piste pentru fatbike, și 

biciclete fatbike pentru închiriat.” 

„1. Pistă de alergat pe zgură sau o pistă gumată ce se află în aer liber, în ambianță naturală. 2. Bazin de 

înot și patinoar în aer liber. 3. Traseuri de ciclism în direcția străzilor Harghita și Leliceni, chiar până cea 

mai apropiată localitate.”  

Asemănător nevoilor exprimate de persoanele din Miercurea Ciuc care au completat sondajul, sunt cele 

ale locuitorilor din Odorheiu Secuiesc. Acolo este nevoie de posibilități de a face sport în aer liber, bazin 

de înot: „Piscină indoor. Piste de ciclism, atât în localitate, cât și în afara ei. Evenimente sportive”.  

 

Inaccesibilitatea terenurilor de sport este caracteristic în cazul mai multor localități, iar în mediul rural 

deseori nu există nicio posiblitate –  „la noi nu există, dacă vrem să facem sport mergem să alergăm sau 

ne dăm cu bicicleta, dacă avem bicicletă proprie, nu putem face nimic altceva, dar sunt recunoscător că a 

fost construit un teren de joacă micuț pentru copii” –, în același timp la oraș, îngrămădeala, chiria înaltă 

sunt problemele majore: „Dispunem de foarte puține terenuri indoor/în spații închise, la Odorheiu 

Secuiesc dacă nu facem rezervare cu o săptămână înainte, suntem nevoiți să ne ducem la Lupeni ori la 

Zetea.” „În prezent, în orașul nostru în afara hocheiului și fotbalului, alte sporturi nu prea ies în evidență, 

de aceea nu există terenuri în aer liber, sau cele care au fost, au fost desființate în urma diferitelor 

modificări, renovări (mă refer la terenul de la Colegiul Național Márton Áron sau Școala Generală  Petőfi 

Sándor). Dacă vor să facă spor,t oamenii sunt nevoiți să plătească, sau să acceseze fonduri financiare, să 

poată practica un sport anume, care vor, terenurile de sport existente sunt lăsate în paragină.” „Consider 

o idee bună inițierea unor campionate orășenești pentru amatori, fie ea de fotbal în sală, baschet, volei 

etc.” 

Din răspunsuri reiese că în interesul formării unui legături strânse a tinerilor și locuitori cu sportul este 

nevoie de promovarea activităților sportive, respectiv de regândirea educației de sport: „Să se poată 

patina cel puțin pe unul din cele două patinoare – este nevoie de o schimbare de bază, ca idea 

importanței sportului să ajungă la cât mai mulți oameni. Să atragem media, să se scrie articole tematice, 
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să îndemnăm antrenorii, orele de educație fizică să devină mai interesante, cu mai multe mijloace și cu 

profesori mai  entuziasmați”. 

Pe lângă neajunsurile enumerate, mulți au propus și soluții. Una dintre propuneri este colaborarea, atât 

din partea mai multor localități, instituții cât și prin combinarea mai multor discipline/domenii: „În mai 

multe județe s-a reușit ridicarea nivelului competiției de alergare pe teren (cross), prin asumarea unui rol 

mai mare a organizației județene de turism din județul respectiv, în organizarea și sprijinirea 

evenimentului, de exemplu Visit Bihor este sponsorul principal al evenimentului Primavera Trail, iar în 

cazul evenimentului Bate Toaca, sponsorul principal este Consiliul Județean Neamț. La fel de ușor ar fi 

sprijinirea evenimentului Harghita Trail Running, ca să atragă cât mai mulți oameni din țară care să vină 

cu familia nu doar pentru concurs, dar să mai stea câteva zile. 2. Lipsa intervenției autorităților: în timp 

ce facem drumeție sau alergăm în natură, în regiunea noastră ne întâlnim cu numeroase turme de oi și 

bovine păzite de câini necontrolați, și prea mulți la număr”. 

Dezvoltarea evenimentelor sportive poate fi legat atât cu turismul, cât și cu educația privind modul de 

viață sănătos, cu promovarea igienei mentale: „Consider, că locul potrivit este insuficient, nici specialiștii 

nu au competențe suficiente. Prea puține sunt oportunitățile ca oamenii să cunoască, să încerce unele 

discipline de sport. Nu există de ex. zilele porților deschise, cu ocazia cărora se pot întâlni cei care vor să 

facă sport necompetitiv, și să aibă o ocazie pentru schimb de idei. Activitățile sportive nu sunt abordate 

din punctul de vedere al igienei mentale, al laturii psihice, cu toate că și acestea sunt factori importante. 

La fel de strânsă este legătura cu sport a nutriției sănătoase, aș pune accent și pe acest aspect.”  

Cu ce sunt mulțumiți respondenții? 

Din răspunsurile date la întrebarea de mai sus reiese clar că respondenții sunt cei mai mulțumiți 

de numărul, calitatea și echiparea sălilor de sport. „După părerea mea județul are săli de sport 

foarte serioase”, „Oportunități în domeniul antrenamentelor de fitness, în aceste domenii 

dispunem de antrenori fantastici”. 

Răspunsurile arată, că situația fotbalului și hocheiului este, de asemenea, considerată 

favorabilă. - Pot afirma că sunt mulțumit de fotbal, dar ar trebui să avem mai multe terenuri de 

sport acoperite pentru fotbal - de fapt, mai mulți oameni spun că sprijinul acordat acestor 

ramuri sportive este disproporționat de mare: „Sporturile individuale nu primesc suficientă 

atenție, în schimb hocheiul și fotbalul sunt împinse prea departe, chiar dacă fotbalul din 

Miercurea Ciuc nu atinge nici măcar nivelul național. Artele marțiale aduc țării medalii de aur 

europene și nimănui nu-i pasă de acest lucru.” 
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Satisfacția privind oportunitățile oferite de natură este ridicată. Există mai multe locații în zona 

noastră care sunt ideale pentru alergare, ciclism, chiar și fără investiții majore, „trasee 

frumoase, 100% ciclabile și trasee foarte bine marcate, peisaje frumoase. Zona este, de 

asemenea, perfectă pentru drumeții și alergare ” 

Pe lângă mediu, populația, „entuziasmul părinților și al copiilor” și atitudinea profesioniștilor și 

asociațiilor, precum și noile inițiative, inspiră, de asemenea, încredere în respondenți:„Nu pot 

afirma că sunt mulțumit, dar consider că este o inițiativă bună că unele echipe pot obține 

anumite beneficii din partea consiliului județean”. „Sunt mulțumit de antrenorul meu personal și 

de faptul că, după sportul de elită, am găsit antrenorul și locul unde obțin tot ce am nevoie. 

Totodată, am constatat că înainte de perioada de carantină, tot mai mulți copii au început să 

joace sport, tot mai mulți copii / familii sunt interesați de beneficiile fizice și psihice oferite de 

diferitele ramuri sportive. Cred că înființarea diferitelor academii și asociații sportive constituie 

un ajutor în acest sens”. 

Propuneri formulate 

Propunerile făcute în legătură cu viața sportivă din județul Harghita sunt, implicit, legate de 

neajunsurile descrise. Principalele sugestii formulate: ar trebui luate soluții și măsuri în vederea 

readucerii în funcțiune a complexelor sportive închise, pentru creșterea numărului de terenuri 

de sport în aer liber și sălilor de sport din parcurile publice și pentru a face mișcarea în natură 

mai sigură. În cazul acestuia din urmă, sugerăm ca problema prezenței câinilor fără stăpân și a 

animalelor sălbatice să fie tratată cu prioritate. 

„Anul 2020 a fost un an dificil pentru toată lumea, în care oamenii au supraestimat importanța 

sportului (cel puțin 30 de minute de exerciții pe zi), dar, pe lângă acest aspect, pe fondul 

pandemiei, oamenii au devenit mai reticenți, prin urmare, sugestia mea este 

următoarea:Crearea de facilități sportive comunitare care sunt accesibile tuturor categoriilor de 

vârstă. Există deja mai multe exemple pentru aceste tipuri de terenuri de sport în apropierea 

noastră și ar trebui realizate și mai multe din aceste baze sportive. 

https://szekelyhon.ro/aktualis/bestrong-kondipark-n-egy-egeszseges-kozossegert-x ”. 

 „Ar trebui sprijinite sporturile de masă, atât în rândul copiilor, cât și a adulților - prin 

construirea de trasee de alergare și ciclism, crearea de facilități sportive sigure (problema 

câinilor ciobănești de pe lângă stâne de-a lungul traseelor de drumeții etc.)”, „După părerea 

mea, singurul lucru ce ar trebui schimbat urgent este problema turmelor, stânelor și a câinilor 

ciobănești. Din păcate, vara nu poți ieși la drumeții, alergări sau ciclism fără să fii atacat de 

câini. După părerea mea, dacă s-ar schimba lucrurile pe acest plan, acest lucru ar facilita foarte 

mult dezvoltarea turismului, pentru că în vremurile noastre oamenilor le este frică să iasă în 

natură”, „Să existe baze sportive, spații publice sportive pe care oricine să le poată folosi, în 

https://szekelyhon.ro/aktualis/bestrong-kondipark-n-egy-egeszseges-kozossegert-x
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orice moment, conform destinației acestora, unde locuitorii orașelor se pot antrena, pot face 

sport 7/24, nu doar atunci când asociațiile sportive nu se antrenează. Avem nevoie de piste de 

atletism pe care alergătorii se pot antrena în zonele de antrenament, de spații în care fitness-ul 

fizic se poate dezvolta pe diverse echipamente sportive - antrenament cross, antrenament fizic; 

de piste de biciclete unde copiii pot circula în siguranță, mese de ping pong, terenuri de tenis, 

terenuri de baschet ”. 

În cazul orașului Miercurea Ciuc, s-a primit o propunere concretă privind utilizarea lacului Șuta, 

care face referire la transformarea lacului, oferind posibilitatea de a practica sporturile 

nautice:„La nivel județean: oferirea mai multor oportunități copiilor pentru ca să aibă 

posibilitatea să încerce cât mai multe sporturi posibile, deoarece aceștia practică deseori o 

singură ramură sportivă de care se satură sau ard rapid. Utilizarea pe scară mai largă a 

psihologilor sportivi, nu doar în sporturile bine plătite. Mai mult spațiu pentru diferitele ramuri 

sportive, pentru a deschide skatepark-uri, deoarece majoritatea copiilor folosesc terenurile 

orașului, ceea ce cred că nu constituie o problemă, doar că multora nu le place acest lucru. 

Construirea unor piste de alergare care nu se situează între blocuri și pot fi vizitate oricând în 

Miercurea Ciuc: Lacul Șuta, nu prea știu în care categorie a lacurilor protejate intră, însă ar 

merita să-l curățăm și, eventual, să încercăm să promovăm acolo sporturi nautice: canotaj, 

caiac, canotaj ..  chestii de genul acesta. Ar merita, de asemenea, să creăm complexe sportive, 

de un calibru similar, să zicem mai mic, decât în Cluj-Napoca, unde oamenii se pot programa 

online, sau să se poată rezolva dreptul de utilizare și în alt fel. Punerea în funcțiune a unor 

traiectorii, care nu grăiesc doar de venituri. ” 

În cazul orașului Gheorgheni, mai multe persoane au indicat că este esențial renovarea pistei de 

atletism urbană. 

Respondenții au, de asemenea, mai multe idei pentru dezvoltarea și extinderea sporturilor 

ecvestre, dintre care doar două am dori să evidențiem: „Dacă spaţiile de agrement pentru 

călărie ar dispune de terenuri acoperite, ar putea fi organizate competiții de iarnă regionale, ba 

chiar și o competiție națională, ceea ce ar arunca o lumină bună asupra noastră din punctul de 

vedere al națiunii majoritare”, „Introducerea și promovarea tirului cu arcul sportiv și a tirului cu 

arcul ecvestru, cu animale țintă 3D și panouri țintă șă fie un program familial interesant și o 

atracție turistică în județ, cu mai multe trasee de tir cu arcul. Organizare de alergări comunitare 

și tururi de performanță pe traseele de studiu și pe traseele de drumeție ”. 
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4. Rezultatele sondajelor efectuate în rândul antrenorilor, conducătorilor cluburilor sportive 

și a sportivilor profesioniști din județul Harghita 

În cursul sondajului s-a completat un chestionar online, care a fost distribuit în grupurile de pe 

Facebook. Concomitent chestionarul s-a distribuit de mai mulți antrenori și lideri. La întrebările 

din chestionar în total s-au primit 74 de răspunsuri, dintre care 25% au fost respondenți având 

vârsta de 35 de ani sau mai puțin, 39% au fost respondenți cu vârsta cuprinsă între 35 și 45 de 

ani și 36% cu vârsta de 46 de ani sau mai mult. 

14. Distribuția respondenților pe grupe de vârstă 

 

 

Marea majoritate a respondenților sunt bărbați, doar 17,8% respondenți sunt de sex feminin, 

ceea ce indică faptul că, în realitate, sunt mai puțini lideri sportivi de sex feminin decât bărbați.  

15. Distribuția pe sexe a respondenților 

 

sub 35 de ani 
inclusiv; 25% 

între 35-45 

ani; 39% 

46 de ani și 
peste; 36% sub 35 de ani

inclusiv

între 35-45 ani

46 de ani și 

peste 

Masculin; 

82,20% 

Feminin; 

17,80% 
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Majoritatea celor care au completat chestionarul sunt respondenți din regiunea Csík, regiunea 

Odorhei rămâne cu puțin în urmă, din această regiune au sosit 42% dintre răspunsuri, iar 

regiunea Gheorgheni cu cele 14% este codaș în clasament. 

16. Distribuția respondenților pe regiuni 

 

În ceea ce privește ocupația respondenților, mai multe persoane au completat chestionarul 

reprezentând mai multe domenii. 58% dintre respondenți sunt antrenori sau instructori 

sportivi, 41% sunt liderii unor cluburi sportive sau ai unor asociații sportive, 18% membri și 14% 

proprietari. 32% dintre ei sunt sportivi amatori sau profesioniști. Cealaltă categorie include 

personalul administrativ, cum ar fi contabilul. 

17. Rolul respondenților în viața sportivă 

 

Zona Ciuc; 44% 

Zona 

Gheorghieni; 

14% 

Zona Odorhei; 
42% 

Zona Ciuc

Zona Gheorghieni

Zona Odorhei

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Membru club/asociație sportivă 

Conducător club/asociație sportivă 

7% 
8% 

11% 
16% 

58% 
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Respondenții în proporții aproximativ egale aparțin unor cluburi sportive private, cluburi 

sportive publice sau unor asociații sportive private. 83,8% dintre ei fac sport de mai bine de 

cinci ani, iar 66,2% lucrează în administrația sportivă de mai mult de cinci ani.  

Ramuri sportive cele mai bine reprezentate sunt: fotbalul, hocheiul și tenisul de masă. 

18. Distribuția după dreptul de proprietate a cluburilor / asociațiilor la care aparțin 

respondenții 

 

Nivelul satisfacției față de granturile acordate în domeniul sportului / a investițiilor sportive 

În opțiunile enumerate, majoritatea respondenților sunt nemulțumiți în două cazuri, și anume 

în cazul formării de profesioniști și a nivelului de sprijinire a sportivilor, în celelalte cazuri 

enumerate, respondenții sunt mai degrabă mulțumiți. Evoluția clasamentului satisfacției celor 

enumerate (în ordine descrescătoare) poate fi văzută în imaginea de mai jos: 

 

Club sportiv 
de stat; 
36,60% 

Asociație 
sportivă 
privată; 
31,00% 

Club sportiv 
privat; 
32,40% 

Competiții 

Grad de organizare 

Evenimente 

Infrastructură 

Sprijinirea 
cluburilor/asociațiilor 

Sprijinirea 
sportivilor 

Specialiștilor 
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Efectele pandemiei 
 

Majorității respondenților i-a fost zădărnicit complet sau parțial activitatea, antrenamentele, și a fost 

periclitat chiar existența asociațiilor, cluburilor. Cea mai mare problemă a lor a fost că au fost nevoiți să 

țină antrenamente online, astfel fiind greu să mențină devotamentul sportivilor, mai ales că au fost 

sistate competițiile și campionatele, unde ar fi putut demonstra „rodul muncii” lor. Din cauza absenței 

sportivilor există asociații care resimt greutăți financiare, deoarece cheltuielile/chiriile nu s-au diminuat, 

însă veniturile au scăzut remarcabil. Jumătatea cluburilor și asociațiilor reprezentate nu-și pot continua 

activitatea fără ajutor financiar extern,  32% pot doar funcționa doar câteva luni fără intervenție 

externă. Doar 18% pot funcționa în continuare fără sprijin. 

19. Șansele funcționării în continuare ale cluburilor/asociațiilor fără sprijin extern 

 

Reprezentanții instituțiilor care au răspuns văd doar o singură soluție la situația actuală, anume, ca 

autoritățile să găsească cât mai repede o soluție să-și poată reîncepe activitatea cât mai repede.  După 

spusele lor, asta ar fi în folosul nu doar asociațiilor ci și sportivilor, amatorilor de sporturi, deoarece 

sportul are efect pozitiv asupra sănătății și sistemului imunitar, cea ce poate ajuta în lupta împotriva 

epidemiei, „trebuie început cât mai repede organizarea evenimentelor sportive, pentru copii cu 

asistență părintească și prezența spectatorilor/suporterilor. În acest sens pot face cel mai mult 

conducătorii locali”. 

Da, încă 
câteva luni; 

32% 

Putem să 

continuăm 

activitatea; 
18% 

Nu mai putem 
continua 

activitatea; 
50% 
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Cei care au răspuns sunt în general satisfăcuți de programele de sprijinire existente în județ, la fel și cu 

atitudinea instituțiilor publice și a asociațiilor și arată spre un viitor optimist faptul că din partea 

locuitorilor și copiilor se întrezărește un interes sporit privind sporturile.  În cazul în care reușesc să 

depășească situația actuală, consideră că lucrurile se îndreaptă în direcția bună. Petru toate astea 

solicită ajutorul autorităților locale.„Un ajutor considerabil este programul de sprijinire a activităților 

sportive inițiat în fiecare an.  Eu personal, sunt satisfăcut de faptul că am reuși să înrolăm foarte mulți 

copii, care vin la antrenamente regulat. Interesul față de acest sport e din ce în ce mai mare, acest sport 

se dezvoltă frumos datorită amatorilor și voluntarilor ”.  

Prioritățile lunilor ce urmează 
 

În viitorul apropiat cea mai importantă activitate al instituțiilor în interesul ameliorării vieții sportive este 

elaborarea de noi oportunități de finanțare și surse de finanțare, care ar contribui la finanțarea 

cheltuielilor în plus apărute recent. În acest an, oportunitățile de finanțare pentru sport ale Primăriei 

Municipiului Harghita, al Consiliului Județean Harghita și a Direcției Județene de Sport trebuie anunțate 

din timp, deja în luna februarie pentru sprijinirea anumitor cluburi de sport, care în această perioadă și-

au propus supraviețuirea. Sprijinirea testării Covid între concursuri, deoarece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

din punct de vedere financiar testarea cauzează cele mai mari probleme atât la cluburile bugetare cât și 

la cele private. 

În cazul fotbalului a fost subliniat importanța elaborării detaliilor necesare începerii campionatului: 

„Purtarea de tratative cu Federația de Fotbal privind posibilitățile începerii campionatului, și condițiile 

necesare acesteia. Obținerea din partea Ministerului Sporturilor a sprijinului îndeosebi pentru asociațiile 

funcționând în domeniul echipelor de tineret.” În cazul baschetului cel mai important pas este înființarea 

unei federații. 

La fel de imperativ este elaborarea unor reglementări conform cărora, chiar și cu restricții, dar 

sălile și terenurile de sport pot fi utilizate. 

Prioritățile anului 2021 
 

Anul curent va fi unul greu din punct de vedere decizional: trebuie rezolvate problemele create de 

pandemie, în același timp trebuie implementate planurile pe termen lung, toate acestea în condițiile în 

care nu deținem date, exacte și sigure în cea ce privește durata pandemiei. 
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Tocmai de aceea este foarte importantă părerea acelor persoane care fac sport, participă la viața 

sportivă și în situația prezentă. Cum văd ei lucrurile, care ar trebui să fie prioritățile în anul 2021.  

După elaborarea concursurilor de finanțare, programelor de sprijinire, este la fel de importantă 

promovarea lor și mediatizarea activităților sportive, respectiv în mod paralel elaborarea 

reglementărilor pe baza cărora va fi posibil repornirea a cât mai multor antrenamente, activități de 

sport. La fel de necesar este asigurarea a cât mai multor locuri pentru sport și dezvoltarea infrastructurii. 

”Sălile de sport să primească pe sportivii care stau în apropiere. Cluburile mai mici sunt nevoiți să țină 

antrenamente în beciuri, spații nesănătoase, în timp ce sala de sport a municipiului Miercurea Ciuc stă 

gol, închis, nemaivorbind de faptul că nu se organizează niciun eveniment de sport în ea.” 

La împărțirea fondurilor de sprijin este important ca sporturile competitive și activitățile de sport 

recreaționale să fie separate. „Separarea sporturilor de competiție de cele de timp liber/în grup, și 

elaborarea unei liste pe baza rezultatelor naționale și la nivel mondial.” În cazul în care situația 

pandemică poate asigura soluții, organizarea a cât mai multe evenimente internaționale ar contribui la 

includerea județului pe harta sportivă.„Organizarea de evenimente sportive de nivel internațional, 

conectate cu una sau mai multe evenimente festive. Invitarea antrenorilor renumiți din străinătate, a 

sportivilor activi la cluburi”.  

 

Prioritățile pentru perioada 2021–2030 
 

Pe termen lung este necesară lărgirea gamei posibilităților și dezvoltarea infrastructurii, precum și 

ameliorarea vieții sportive de la țară, lucru care necesită elaborarea unei strategii de sport județene: 

„Strategie sportivă transparentă și pe înțelesul tuturor, sistem de finanțare simplificat, consultanță 

juridică pentru primării în organizarea eficientă a sprijinirii activităților de sport. Trebuie elaborat o 

strategie de sport de nivel județean. Trebuie stabilite prioritățile și selectate 3-4 ramuri sportive care ar 

primi un sprijin mai mare și ar fi capabil să facă reclamă județului Harghita peste tot în țară. Să sprijinim 

în mod accentuat echipele de tineret, deoarece copii reprezintă viitorul. Trebuie asigurat infrastructura 

pentru fiecare domeniu sportiv. Trebuie elaborate planuri de 4-5 ani, colaborare mai strânsă cu 

asociațiile sportive.” 

În cazul sporturilor de competiție elaborarea sistemului de sprijin în funcție de rezultatele obținute. 

„Elaborarea unui sistem de sprijin axat pe rezultate, pe baza rezultatelor naționale și internaționale. În 

interesul județului și a țării.” 
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Mai mulți reprezentanți a diferitelor domenii sportive au semnalat că pe termen lung își simt în pericol 

supraviețuirea, deoarece din partea tinerilor există  un dezinteres, este nevoie de promovarea 

sporturilor și trezirea interesului elevilor. „În mediul rural promovarea sporturilor, identificarea copiilor 

talentați și în acel mediu, în mod deosebit în acea ambianță unde posibilitățile financiare sunt precare.” 

Din punctul de vedere a resurselor umane nu doar identificarea tinerilor talente și tineretului este 

indispensabil ci și formarea continuă a specialiștilor, „cursuri de specializare/formare la nivel județean 

pentru antrenori, arbitrii, campionate de echitație județene, creșterea generațiilor viitoare în mai multe 

domenii sportive, invitarea de antrenori renumiți, sportivi activi. Formare de talente. Relații de 

colaborare cu cluburi din străinătate. Înființarea și dotarea unei săli de judo. Oferirea de posibilități 

copiilor. Cine vrea să facă mișcare să-o poate să facă. Să facă hochei, să alerge, să înoate, chiar dacă 

doar ca amator, sau în condiții organizate/individuale. Nu lipsa spațiilor potrivite să fie problema. 

Introducerea în planul de educare școlară a sporturilor de contact/luptă.” 

O problemă comună a sporturilor de nivel competițional sau de timp liber este lipsa spațiilor, o soluție 

privind mai multe domenii ar fi înființarea unui teren de atletism.  
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5. Concluzii 

O concluzie esențială a sondajului este că sporturile de competiție, sprijinirea sportivilor de 

performanță, respectiv nevoile lor și sporturile de timp liber trebuie tratate separat, în interesul stabilirii 

unui buget separat. 

În cazul mai multor domenii de sport este o problemă comună lipsa spațiilor și locurilor de practicare și 

în urma restricțiilor absentivismul și deznădejdea sportivilor. În cazul sportivilor amatori sursă de 

probleme sunt lipsa pistelor de alergat și de ciclism, respectiv accesul insuficient la terenurile de sport, 

în timp ce în cazul cluburile mai mici calitatea și mărimea sălilor de antrenament nu este 

corespunzătoare.  

Specialiștii sunt de părere – mai ales în cazul mediului rural – că problemă majoră suntcazurile în care 

există dorință pentru sport, dar ori nu este spațiu potrivit ori este greu asigurarea fondurilor necesare. 

Satisfacția privind cantitatea și calitatea infrastructurii diferă de la domeniu la domeniu. Satisfacția 

privind sălile de antrenament private, respectiv sporturile individuale este cea mai înaltă. Fotbalul, 

baschetul și hocheiul profesional au asigurate spațiile necesare pentru antrenamente, însă în cazul 

acestor sporturi sportivii amatori au posibilități reduse. Nu au acces suficient la terenuri potrivite din 

punctul de vedere al calității, fiindcă pe ele se antrenează sportivii profesioniști. Sunt reduse la număr 

terenurile mici rezervate locuitorilor, și în majoritatea cazurilor sunt necorespunzătoare calitativ. 

Privind competițiile și evenimentele, nemulțumirea din partea sportivilor amatori este mai mare, cu 

toate că conform  rezultatelor sondajului se organizează suficiente competiții în județ, majoritatea lor 

fiind centrate în jurul a 2-3 sporturi. Ar fi necesar organizarea de evenimente în mai multe domenii, și 

prin includerea participanților amator, organizarea mai multor întreceri.  

Este nevoie de derularea unei campanii de promovare a sportului, cu scopul promovării domeniilor de 

sport și sporirii interesului locuitorilor. 
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6. Propuneri 

Pe termen scurt, adică primii pași, care sunt necesare ameliorării atât efectelor pandemiei cât și pentru 

atingerea scopurilor de termen lung, sunt elaborarea sistemelor de sprijinire și surselor de finanțare, 

transformarea lor șiaccesibilitatea lor cât mai repede, precum și stabilirea măsurilor și reglementărilor 

care înlesnesc reluarea activității cluburilor sportive, a instituțiilor, iar sportivii să poată antrena cât mai 

repede. 

La reorganizarea sprijinirii financiare trebuie luate în considerare: 

- Buget separat pentru sporturile de competiție și de performanță, separate pentru sporturile 

de timp liber, în interesul sprijinirii sportivilor amatori 

- În cazul sporturilor de performanță este necesar alcătuirea unei liste bazat pe rezultatele 

obținute la competiții, precum și asigurarea sprijinului pentru mai multe domenii sportive 

unde se obțin rezultate excepționale. 

Pe termen lung este necesară elaborarea unei strategii de sport, respectiv în cazul sporturilor 

performanță sunt indispensabile următoarele: 

- Organizarea campaniilor de promovare în rândul tinerilor și elevilor 

- Formarea profesională al antrenorilor și specialiștilor din domeniu 

- Organizarea de schimburi de experiență internaționale 

- Sprijinirea și dezvoltarea echipelor de tineret 

- Pârtie de schi corespunzătoare competițiilor internaționale. 

În interesul creșterii și sprijinirii activității sportive a locuitorilor, la nivel județean sunt necesare 

următoarele: 

- Redeschiderea bazinelor de înot municipale, acolo unde nu există, construire lor 

- Construirea pistelor de alergat în orașe și împrejurul lor, cu posibilitate de acces din 

diferitele cartiere ale orașelor 

- Înființarea pistelor de ciclism și off-road în proximitatea orașelor 

- Construirea de terenuri de atletism în fiecare regiune a județului, corespunzătoare pentru 

practicarea a mai multor sporturi, fiind asigurat și accesul locuitorilor. 
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7. Priorități 

- Parcuri skateboard în fiecare oraș. 

- Înființarea de terenuri de sporturi cu mingea în cartierele orașelor/centrul comunelor cu 

accesul tuturor.  

- Asigurarea în fiecare comună rurală a accesului la un sport (asigurarea sălii/terenului, și unui 

antrenor). 

- Extinderea sistemului pârtiilor de schi, pârtii mai mari cu posibilitatea organizării 

concursurilor de anvergură mai mare. 

- Accesul la terenurile de sport a instituțiilor de învățământ în orele de după amiază, pentru 

locuitori cu respectarea reglementărilor. 

În cazul municipiului Miercurea Ciuc, în mod concret promovarea sporturilor în apă, și în acest interes 

reabilitarea lacului Șuta, ca să corespundă practicării diferitelor sporturi în apă: caiac, canoe etc. 

 

 

 


