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REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea aplicării în anul 2022 a ”Strategiei de sport a județului 
Harghita”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita Nr. 290/2010 

 
 

 
Strategia de sport a judeţului Harghita asigură o bună guvernare a sportului, sprijină 
procesele de decizie în mod riguros și predictibil, consecințele materializându-se în 
creșterea potențialului fizic și psihic al cetățenilor, performanțe de înalt nivel și 
integrare socială. Strategia de sport a județului Harghita conține obiectivele 
principale și programele necesare dezvoltării sportive a județului Harghita. Susținerea 
practicării sportului, încurajarea populației în vederea practicării sportului reprezintă 
obiective importante pentru Consiliul Județean Harghita. Sportul, ca element 
principal al vieții de zi cu zi și prin efectul său de educare a populației, contribuie la 
formarea proceselor sociale, având efect astfel și asupra viitorului comunității 
respective. 
Obiectivul general a Strategiei de sport a județului Harghita constă în dezvoltarea și 
eficientizarea activităților sportive din județul Harghita, prin analiza profundă a 
domeniilor cheie și prin realizarea unei strategii coerente și comune la nivelul 
județului.  
Strategia de sport a județului Harghita își propune să abordeze zonele ce necesită 
intervenții pentru valorificarea capitalului uman, a potențialului pentru performanță, 
baza materială și financiară, optimizarea continuă a acestora prin aplicarea politicilor 
sportului în echilibru cu mediul natural, cultural și economic. 
Strategia de sport a județului Harghita pune în practică o viziune coerentă privind 
promovarea sportului, ca factor de sănătate, educație, performanță și integrare 
socială. Sportul trebuie să răspundă aspirațiilor și nevoilor tuturor categoriilor de 
populație, conferindu-le acestora o dimensiune specifică, pe care nici un alt tip de 
activitate nu o poate oferi. 
 
Actualizarea Strategiei de sport al României pe un termen lung este în curs de 
realizare, se va finaliza în anul 2022, iar Strategia de sport a județului Harghita trebuie 
să fie în concordanță cu obiectivele principale și programele necesare dezvoltării 
sportive a  României. 
 
 În urma discuțiilor cu specialiștii din domeniul sportului susținem, că actualizarea 
Strategiei de sport a județului Harghita pe un termen lung nu este oportună în 



situația actuală, în criza provocată de pandemia COVID-19, fiindcă toate activitățile 
socio-economice, inclusiv sportive sunt perturbate și se desfășoară atipic. Sportul a 
fost foarte grav afectat de restricțiile impuse împotriva răspândirii noului coronavirus.  
 
Luând în considerare cele relatate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de 
hotărâre „privind aprobarea aplicării în anul 2022 a ”Strategiei de sport a 
județului Harghita”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita Nr. 
290/2010”.  
 
 
Miercurea Ciuc,  15.11.2021 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Zonda Erika 
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