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Evaluarea necesităților în rândul administrațiilor publice locale din județul 

Harghita privind terenurile de joacă și spațiile publice comunitare 

 

5 aprilie 2022 

 

Joaca îndeplinește un rol cheie în dezvoltarea fizică și mentală a copiilor și este o parte 

esențială a educației. Deși, în ritmul accelerat al zilelor noastre, alfabetizarea digitală a 

copiilor este aproape indispensabilă, iar computerele contribuie în mod incontestabil la 

educația lor creativă și practică, ele nu pot înlocui experiențele și lecțiile pe care le 

învață la locul de joacă. 

Terenul de joacă nu este doar un loc în care se pot juca și își pot dezvolta coordonarea și 

dexteritatea motorie, ci și un spațiu social în care pot învăța regulile de bază ale 

comportamentului social și își pot dezvolta abilitățile sociale. 

La propunerea Comisiei pentru învățământ și cultură, Consiliul Județean Harghita 

analizează posibilitățile de continuare a programului anterior de construire de locuri de 

joacă, lansat în 2008 și va acorda în acest an prioritate eforturilor autorităților locale de 

a renova terenurile de joacă și spațiile publice comunitare și de a crea unele noi. 

 

_________________________ 

 

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul Județean Harghita a efectuat o 

analiză a nevoilor pentru a identifica planurile administrațiilor publice locale în acest 

domeniu. 

Evaluarea nevoilor a fost realizată online, între 1 și 4 februarie 2022, în rândul 

administrațiilor locale din județul Harghita. 

În cadrul sondajului au răspuns 37 de administrații locale. 

Pe baza acestor răspunsuri, principalele concluzii sunt prezentate mai jos. 
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Concluzii ale sondajului 

Figura de mai jos arată că aproape o treime din cele 37 de administrații locale din județ 

care au completat chestionarul au răspuns că în localitățile aflate în administrarea lor nu 

există locuri de joacă și spații comunitare.  

27% dintre aceștia au răspuns că în localitățile lor există atât locuri de joacă, cât și spații 

comunitare, 27% au răspuns că există locuri de joacă și/sau spații publice comunitare, 

dar nu în toate localitățile pe care le administrează, iar 13,5% au doar locuri de joacă. 

Doar o singură administrație a indicat ca răspuns că, deși nu există un loc de joacă, 

există un spațiu public comunitar în localitate. 

 

 

Figura 1 - Ponderea răspunsurilor la următoarea întrebare: Există terenuri de joacă/spații publice comunitare în localitățile 

aflate în administrarea dumneavoastră? 

Un aspect important este faptul că cele 37 de administrații locale consideră aproape în 

unanimitate că nu există suficiente terenuri de joacă în localitățile administrate de 

aceștia, raportat la numărul de copii, astfel puțini consideră că acestea sunt suficiente. 

Motivul principal, conform răspunsurilor, este lipsa de fonduri, iar în cazul unor 

administrații există doar terenuri de joacă în centrul UAT. 

După cum se poate observa în figura 2, aproape jumătate dintre cele 37 de primării au 

în plan pentru anul 2022 construirea de terenuri de joacă noi, cât și spații publice 

comunitare. Mai mult de un sfert dintre acestea intenționează să construiască noi 

locuri de joacă, mai mult de două zecimi intenționează să construiască spații 



 

3 
 

comunitare și doar o cincime nu intenționează să construiască nici locuri de joacă, nici 

spații comunitare.  

Doar un sfert dintre aceste administrații locale au solicitat și/sau au câștigat finanțare în 

cadrul programului Consiliului Județean Harghita din 2008 pentru construirea de 

terenuri de joacă, dar aproape toate consideră că, de atunci, aceste terenuri de joacă 

necesită renovare completă. 

 

 

Figura 2 - Ponderea răspunsurilor la următoarea întrebare: Intenționați să creați noi terenuri de joacă/spații publice comunitare 
în anul 2022? 

Aproape toate primăriile care au completat chestionarul au spații publice care pot fi 

folosite în acest scop și fără excepție, s-ar angaja să realizeze studiul de fezabilitate 

necesar pentru realizarea investiției, dacă Consiliul Județean Harghita ar contribui în 

vreun fel la susținerea construcției acestor spații. 

 

Adaptarea strategică 

Într-un sondaj online realizat pe parcursul pregătirii Strategiei de dezvoltare rurală 2020-

2030, peste 50% dintre respondenții care locuiesc în zonele rurale și-au exprimat dorința 

de a avea acces la servicii de bază în comunitatea lor, cum ar fi, printre altele, și 

terenurile de joacă.  
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Propunere 

Deoarece nevoia de terenuri de joacă este evidentă, se propune ca în 2022 să se acorde 

prioritate terenurilor de joacă și spațiilor publice comunitare și să se sprijine crearea 

acestora din fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita, constituit din cota de 

6% din impozitul pe venit. 

Recomandăm tuturor autorităților locale să acorde, de asemenea, prioritate creării 

și/sau renovării terenurilor de joacă și a spațiilor comunitare, în conformitate cu aceste 

nevoi și planuri, și în funcție de posibilități să le includă în bugetele lor în perioada 

următoare. 

De asemenea, accentuăm eficiența colaborărilor locale și subliniem importanța atragerii 

de fonduri nerambursabile pentru activități de dezvoltare din localitate. 

În acest sens, un exemplu bun este programul de succes Kaláka al Consiliului Județean 

Harghita, care s-a derulat timp de mai mulți ani, cu scopul de a crea un județ auto-

sustenabil, prin implicarea populației. Pentru astfel de inițiative este nevoie de sprijinul 

părinților, al antreprenorilor, al liderilor locali, al composesoratelor, al ONG-urilor și al 

localnicilor care nu sunt pasivi față de realizarea obiectivelor menționate mai sus și care, 

prin munca lor și în funcție de posibilități, ar contribui la realizarea acestor obiective. 

Având în vedere cele de mai sus, și pe baza propunerilor membrilor Comisiei pentru 

învățământ și cultură a Consiliului Județean Harghita, programul „Locuri de joacă”, 

derulat anterior, ar trebui continuat și organizat în așa fel încât să includă construcția și 

renovarea atât a locurilor de joacă, cât și a spațiilor comunitare. Totodată, se 

recomandă implicarea comunităților locale pentru a se asigura că inițiativele lansate 

sunt sustenabile pe termen lung, oferind funcții care întăresc comunitățile locale și se 

adaptează permanent nevoilor acestora.  

Pe lângă sprijinirea acestor inițiative ale autorităților locale din fondul constituit din cota 

de 6% din impozitul pe venit, se propune, de asemenea, identificarea și folosirea 

oportunităților de finanțare externă. 

 




