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Programul de Interes Public Județean 

”REABILITAREA SPORTURILOR PE GHEAȚĂ ÎN JUDEȚUL MUREȘ” 

 

 

 

 

 

1. Context 

Sporturile pe gheaţă din judeţul Mureş – patinajul şi hocheiul, au o istorie de peste 100 de 

ani. Astfel, în anul 1877 se înființează în Tîrgu Mureş „Asociația de patinaj”, una dintre 

cele mai vechi asociații sportive din județ. După 1910, numărul practicanților de patinaj 

crește considerabil. În acea perioadă se înființează și Asociația Sportivă MTE, care are și 

secție de patinaj.  

În județ au existat patinoare la Sighișoara, Târnăveni și Reghin. Concursurile de patinaj 

erau puține, majoritatea oamenilor practicând acest sport doar ca agrement. În 

documentele vremii se menționează că, în 29 noiembrie 1924,  „Întreprinderea de patinaj 

a orașului” a deschis „arena de patinaj”, adică un patinoar cu gheață naturală, în formă de 

inel, cu o lungime (circumferință) de aproximativ 333 de metri.  

În anul 1927 s-au organizat la Târgu Mureș Campionatele Regionale de patinaj viteză și 

patinaj artistic.  

În prezent, doar la Clubul Sportiv Mureșul se mai practică patinajul, unde există încă o 

secție de patinaj viteză bine închegată, cu sportivi tineri, de perspectivă. Singura mare 

problemă a actualei generații de patinatori este că nu se pot pregăti pe gheață decât pe 

timpul iernii, din cauza lipsei unui patinoar artificial.  

Hocheiul pe gheață  își are începuturile în Tîrgu Mureş în anii 1930, devenind în scurt timp 

unul dintre cele mai îndrăgite sporturi de iarnă. Hocheiul a însemnat mai mult decât o 

ramură sportivă, sportul pe patine generând un fenomen de masă, practicanții fiind mândri 

nu doar de performanțele personale, ci şi de performanțele echipelor de hochei locale sau 

de succesele realizate la echipele naţionale de către cei care proveneau din sânul acestei 

comunități. Patinoarele erau pline, sute de copii practicau acest sport.  

Această situație s-a schimbat însă considerabil: baza de selecție este în scădere, 

pregătirea antrenorilor prin cursuri de specialitate devine o provocare din ce în ce mai 

mare, migrarea sportivilor împreună cu părinții devine un adevărat pericol atât la adresa 

echipelor de copii cât și la adresa bazei de selecție, respectiv la adresa procesului de 

formare a echipelor de seniori. Generații întregi de sportivi părăsesc regiunea, iar 

antrenorii specializați pleacăpentru salarii mai atrăgătoare şi pentru condiții mai bune de 

lucru.  
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2. Justificarea programului 

Rolul important pe care îl are sportul prin funcțiile sale socială, educațională, culturală și 

economică îl confirmă ca una dintre cele mai însemnate componente în dezvoltarea omului 

în plan fizic, psihic și motric. În orice societate avansată, sportul reprezintă un fenomen 

social, o formă privilegiată de cultură, care îmbracă multiple aspecte: experiență 

individuală și instituție, excelență sportivă și recreere, expresie spontană și tehnică 

elaborată, practică educativă și spectacol, exercițiu fizic și conduită psihică, toate 

conturând un ansamblu de valori specifice, relaționate condiției umane. 

În sportul pentru toți – sportul de masă, ca activitate recreativă și compensatorie, de auto-

influențare fizică și psihică, ce asigură starea de sănătate, satisfacerea nevoilor de mișcare 

și participare la viața socială a fiecărui cetățean, apare ca necesară inițierea de programe 

și crearea cadrului organizațional pentru stimularea interesului populației pentru 

practicarea exercițiilor fizice, în condițiile dezvoltării infrastructurii necesare și a 

diversificării calificărilor resursei umane implicate.  

De asemenea, pentru sportul de performanță, ca activitate de excelență umană, de 

afirmare a valorilor pe plan național și internațional, în acord cu competenţele prevăzute 

de lege, autorităţile locale pot şi trebuie să asigure infrastructura și resursele necesare. 

În acest context, cu provocările şi problemele existente, prin acest program se propune 

dezvoltarea unei infrastructuri destinate practicării sporturilor pe gheaţă (patinaj şi hochei 

pe gheaţă), respectiv a unui patinoar artificial mobil. 

Considerăm că, prin asigurarea unui suport de specialitate și a unei infrastructuri 

adecvate, prin atragerea unui număr cât mai mare de copii şi tineri practicanți,se pot 

relansa sporturile pe gheață în județul Mureș.  

 

3. Grupuri ţintă 

Programul va asigura, în forma în care este conceput, o adresabilitate pentru toate 

categoriile de public potenţial, atât din judeţul Mureş, cât şi din ţară şi din străinătate, 

respectiv participarea populației de toate vârstele, la activități sportive, al îmbunătățirii 

integrării și coeziunii sociale, precum şi la dezvoltarea sportului românesc de performanță. 

 

4. Obiectivul general  

Îmbunătățirea stării de sănătate pentru toate categoriile de populație prin sportul de 

masăşi sportul de performanţă, respectiv creșterea capacității de performanță prin 

utilizarea unor echipamente, aparate și instalații, menite să amplifice efectul mijloacelor 

de antrenament. 

 

5. Obiective specifice 

Printre obiectivele specifice, menţionăm: 

a) pentru sportul de masă: 

 creșterea numărului de participanți și facilitarea accesului acestora la programe 

sportive; 
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 creșterea nivelului de informare și educație a cetățenilor privind importanța și 

beneficiile practicării sportului şi a altor activităţi fizice;  

 oferirea mai multor oportunități de practicare a sportului; 

 eliminarea obstacolelor care frânează practicarea sportului pentru toți;  

 creșterea nivelului de practicare a sportului pe diverse categorii de populație, ținând 

cont de vârsta și statutul social al acestora;  

b) pentru sportul de performanţă: 

 îmbunătățirea sistemului de pregătire a sportivilor de performanță, prin crearea unui 

centru de pregătire pentru fiecare nivel de performanţă;  

 

6. Durata programului 

Programul urmează a se derula în perioada iulie 2018 – decembrie 2028 

 

7. Locul de desfăşurare a activităţilor programului: Județul Mureș 

 

8. Parteneri: 

 Judeţul Mureş 

 Asociaţia „Visit Mureş” Egyesület  

 Fundația Mens Sana 

Instituțiile/organizațiile mai sus amintite vor încheia o convenție de cooperare care va 

asigura cadrul necesar pentru implementarea programului s  i asigurarea de către fiecare 

partener a resurselor financiare pentru realizarea activităților propuse. Responsabilităţile 

partenerilor vor fi în esenţă următoarele: 

 Fundația Mens Sana –va achiziţiona unui sistem de patinoar artificial mobil acoperit cu 

cort presostatic, pe care îl va pune cu titlu gratuit la dispoziţia Asociaţiei „Visit Mureş” 

Egyesület; 

 Asociaţia „Visit Mureş” Egyesület – va asigura managementul activităţilor 

specifice/exploatarea infrastructurii dezvoltate; 

 Judeţul Mureş – va asigura, în completarea fondurilor proprii ale Asociaţiei „Visit 

Mureş” Egyesület, resursele necesare cheltuielilor de funcționare şi întreţinere ale 

patinoarului pe perioada valabilităţii convenţiei de cooperare. 

 

9. Descrierea programului 

Programul se va desfășura în două etape, respectiv: 

 Etapa I. – dezvoltarea infrastructurii 1 Iulie – 31 Decembrie 2018 

 Etapa II. – exploatarea infrastructurii 1 Ianuarie 2019 – 31 Decembrie 2028 
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10. Bugetul programului 

Bugetul estimat al programului pentru întreaga perioadă de implementare este în valoare 

de 12.820.000 de lei, după cum urmează: 

 Asociația Visit Mureș Fundația Mens Sana Total 

Etapa I (iulie 2018 – decembrie 2018) 

1. Mijloace fixe   4.722.000 lei 

Sistem de patinoar artificial mobil 

acoperit 
 3.900.000 lei  

Instalaţie de gheaţă + staţie 

transformator 
822.000 lei   

2. Cheltuieli de întreținere și exploatare 

(curent, apă, gaz, pază, securitate, 

asigurări, chirie teren, cheltuieli cu 

resursele umane) 

258.000 lei  

 

258.000 lei 

Total etapa I (anul 2018) 1.080.000 lei 3.900.000 lei 4.980.000 lei 

Etapa II (ianuarie 2019 – decembrie 2028) 

Cheltuieli de întreținere și exploatare 

(curent, apă, gaz, pază, securitate, 

asigurări, chirie teren, cheltuieli cu 

resursele umane) 

 

784.000 lei/an 

 

- 

 

 

Total etapa II (10 ani) 7.840.000 lei  7.840.000 lei  

Total   12.820.000 lei 

 

 

11. Evaluarea programului/Rezultate preconizate: 

În vederea evaluării programului, Asociaţia „Visit Mureş” Egyesület va întocmi şi va 

prezenta autorităţii publice judeţene un raport anual şi un raport final (la sfârşitul 

perioadei de implementare a programului). 

 

Rezultate: 

 dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru practicarea sporturilor pe gheață în 

județul Mureș; 

 dezvoltarea posibilităților de practicare a sportului de masă în județul Mureș; 

 dezvoltarea de parteneriate cu unităţile şcolare; 

 reabilitarea și relansarea sporturilor pe gheață în județul Mureș; 

 creşterea potenţialului turistic cultural-istoric şi sportiv al judeţului Mureş 

 

 

 

  


