
                                                                       Anexa nr.1 la HCJ Mureş nr. 124/29.07.2021 

 

 

Program de interes public județean 

„Continuarea tradiției automobilismului sportiv în județul Mureș” 

 

1. Context 

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 instituțională, 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. 

Sportul acoperă toate formele de activități corporale care contribuie la bunăstarea fizică a 

persoanei, echilibrul mental al acesteia și interacțiunile sociale. Promovarea unui stil de 

viață activ și sănătos reprezintă o prioritate datorită multiplelor beneficii pe care le au 

mișcarea în sine și adoptarea valorilor sportive la nivel de individ, societate, națiune. 

Practicarea activității fizice și a exercițiilor sportive regulate conduce la reducerea riscului 

apariției bolilor cardio-vasculare, a anumitor tipuri de cancer și diabet, la îmbunătățirea 

sistemului muscular și osos, la controlul greutății corporale și mai ales la menținerea 

sănătății mintale și favorizarea proceselor cognitive. 

Sportul este, însă, perceput diferit, în funcție de raportarea persoanelor la acesta. Pentru 

tineri mișcarea este asociată cu jocul, cu integrarea socială, cu dezvoltarea armonioasă 

din punct de vedere fizic și emoțional, cu însușirea de reguli și respectarea acestora. 

Pentru tineri  beneficiile sportului includ următoarele: 

 influențează pozitiv dezvoltarea și educația tinerilor, contribuie la sporirea reușitei 

în plan personal. 

 dezvoltă la adolescenți disciplina și calitățile de lider. 

 dezvoltă calitățile fizice și morale, sporește capacitățile de efort fizic și psihic 

prelungit în vederea pregătirii piloților pentru îndeplinirea obiectivelor și anume, 

participarea la activităţile sportive  

 contribuie la dobândirea abilităților necesare pentru un succes în viață și muncă. 

 

2. Justificarea programului 

Una din direcţiile de acţiune avută în vedere de Ministerul Tineretului şi Sportului la 

elaborarea Strategiei Naţionale pentru Sport, constă în generalizarea sportului la nivelul 

tuturor vârstelor. Aceasta presupune promovarea educației fizice, a activității fizice în 

sistemul educativ în ansamblu, precum și lărgirea oportunităților de practicare a sportului 

ca modalitate de petrecere a timpului liber, crearea, sub coordonarea și cu ajutorul 

autorităților locale, a unor programe de sport extra-școlar cu obiective prioritare în 

educație civică și socială (sport individual – sport de luptă – sport de echipă). 

Recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii presupune efectuarea a minim 60 de 

minute de activitate fizică de intensitate medie spre mare, fie zilnic, fie cel puțin 5 zile pe 

săptămână. 



Pe măsură ce devine o activitate continuă, automobilismul sportiv oferă diverse beneficii 

pentru sănătatea oricărui tânăr. Este un sport exigent din punct de vedere fizic, care oferă 

practicanților o oportunitate de a-şi îmbunătăți viteza de reacție, agilitatea, rezistența, 

coordonarea mâini-ochi şi rezistenţa cardiovasculară generală.  

Automobilismul sportiv dezvoltă agilitatea și viteza de reacție, întărește caracterul şi  

învață sportivul ce înseamnă munca de echipa (conlucrarea/cooperarea cu echipa tehnică 

de suport), existând opțiuni de a face parte din diferite comunități, bazate pe nivelul de 

pregătire și vârstă. 

În contextul celor de mai sus, s-a născut iniţiativa derulării printr-un parteneriat public-

privat implementarea unui program menit să asigure completarea procesului instructiv-

educativ în domeniul automobilismului sportiv și monitorizarea tinerilor, experiența de a 

acumula și de a aplica un stil de viață plin de mișcare, sănătos, scoaterea în evidență a 

noilor talente în ramura automobilismului sportiv și oferirea unei posibilități de 

direcționare spre o carieră sportivă în viitor. 

Prin aceste acțiuni se urmărește consolidarea de parteneriate necesare pentru atingerea 

unei misiuni asumate, stabilind continuu colaborări cu entităţi care să se alăture aceluiași 

set de valori. 

Astfel, programul are drept scop creșterea numărului de practicanți a activităților 

automobilistice sportive prin atragerea copiilor și tinerilor către sport, dar și prin crearea 

unui cadru competitiv, în scopul formării și dezvoltării de cetățeni activi, educați și 

responsabili. 

 

3. Grupuri ţintă 

Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 35 ani, de pe raza judeţului 

Mureş.  

 

4. Obiectivul general 

Creșterea numărului de practicanți a activităţilor sportive automobilistice prin atragerea 

tinerilor către automobilismul sportiv, dar și prin crearea unui format competitiv, în scopul 

formării și dezvoltării de cetățeni activi, educați și responsabili. 

 

5. Obiective specifice 

Printre obiectivele specifice, menționăm: 

• creșterea nivelului de informare și educație a copiilor şi tinerilor privind importanța și 

beneficiile practicării sportului; 

• promovarea sportului în general şi a automobilismului sportiv, în special; 

• implicarea sportivilor și tinerilor în competiții sportive, într-un cadru foarte bine 

organizat; 

• scoaterea în evidență a noilor talente în ramura automobilismului sportiv și continuarea 

tradiției automobilismului sportiv în județul Mureș; 

• oferirea posibilității de direcționare spre o carieră sportivă în viitor. 

 

6. Durata programului 

Programul urmează a se derula în perioada 1 august – 31 octombrie 2022 

 



7. Locul de desfăşurare a activităților programului 

Complexul ” Transilvania Motor Ring ”, localitatea Cerghid, 1 G 

 

8. Parteneri 

 Judeţul Mureș 

 Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș 

Consiliul Judeţean Mureș şi Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș vor încheia o convenție de 

cooperare care va asigura cadrul necesar pentru implementarea programului și asigurarea 

de către fiecare partener a resurselor, materiale și umane pentru realizarea activităților 

propuse. 

 

9. Descrierea programului 

Activităţile ce urmează a fi realizate pentru implementarea programului şi atingerea 

obiectivelor propuse constau în esenţă în următoarele: 

 

9.1. Încheierea parteneriatelor şi activităţi de promovare 

În vederea implementării programului, Asociaţia va încheia convenţie de colaborare cu 

Consiliul Județean Mureș în cadrul căreia se vor realiza activităţile prevăzute în program, 

urmărindu-se continuarea acestora şi după finalizarea programului. 

De asemenea Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș va asigura: 

 promovarea sportului şi a beneficiilor practicării acestuia în rândul copiilor şi 

tinerilor; 

 obligațiile la fiecare sesiune de antrenamente vor fi : 

- asigurarea arbitrilor/marshallilor;  

- asigurarea fiecărui post de arbitraj cu mijloace de stingere a incendiilor;  

- asigurarea asistenței medicale; 

- respectarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.86/2018 privind aprobarea 

Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a Complexului Transilvania Motor 

Ring; 

 utilizarea însemnelor Consiliului Județean, respectiv a circuitului Transilvania Motor  

Ring pe fiecare mașină de competiție ale clubului sportiv și promovarea prin toate 

mijloacele deținute de Clubul Sportiv Municipal a circuitului Transilvania Motor 

Ring. 

9.2. Consiliul Județean Mureș va pune la dispoziția Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș, 

cu titlu gratuit, pentru desfășurarea antrenamentelor pista, paddockul și 4 boxe aferente 

complexului Transilvania Motor Ring 4 ore săptămânal conform unei programări stabilită de 

comun acord. 

9.3. Participarea la activităţile sportive 

Părţile se vor consulta în ceea ce priveşte planificarea antrenamentelor în funcţie de 

calendarul celorlate evenimente sportive ce vor avea loc în complex, în fiecare lună, cu 

cel puțin o săptămână înainte de primul antrenament programat, respectiv în funcție de 

contextul epidemiologic existent la nivel local, cu respectarea normelor de prevenire a 

răspândirii virusului SARS-CoV-2; în acest sens Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș va 

depune programul de antrenamente la începutul lunii pentru luna în curs. 



 

10. Rezultate preconizate 

 conștientizarea comunității pentru implicarea acesteia prin reprezentanții ei;  

 conștientizarea importanței automobilismului sportiv în rândul tinerilor din județul 

Mureș; 

 creșterea numărului de tineri participanți la antrenamente și competiții; 

 identificarea tinerilor talentați din județul Mureș pentru pregătirea lor pentru o 

viitoare carieră în automobilismul sportiv; 

 dezvoltarea strategică la nivel de județ a educației sportive a copiilor şi tinerilor. 


