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REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din 

judeţul Harghita” pe anul 2021  

 

 

Consiliul Judeţean Harghita începând cu anul 2003 la propunerea Comisiei de 

sănătate, asistenţă şi protecţie socială, tineret şi sport derulează în fiecare an 
programul de sprijinire a sportului din judeţul Harghita. 
Scopul programului este sprijinirea și stimularea activităților asociaților și cluburilor 
sportive din județul Harghita, care își desfășoară activități și acțiuni de interes sau 
caracter județean în domeniul sportului, astfel: 
 

Activități finanțate:  
 Promovarea sportului de performanță care se desfăşoară sub motto-ul 

”Concurăm pentru sportul harghitean” 

Scopul: 

 pregătirea şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate 
deosebite pe plan intern şi internaţional;  

 organizarea de evenimente publice de in teres local, naţional şi internaţional. 
Obiective: 

-reprezentarea şi promovarea imaginii judeţului Harghita, atât în ţară cât şi în 
străinătate; 
-susţinerea jocurilor sportive se face astfel:  

 pentru secţiile pe ramură de sport a structurilor sportive de seniori, 

participante în prima divizie/ligă a Campionatului naţional, Cupa României, 
Campionatele şi Cupele mondiale, europene, precum şi la alte competiţii oficiale;  

 pentru secţiile de seniori care retrogradează în a doua divizie (alte sporturi) şi 
au ca obiectiv promovarea în anul următor competiţional;  
 pentru secţiile pe ramură de sport a structurilor sportive de juniori, la 
categoria: juniori I, juniori II şi juniori III, participante în prima divizie/ligă a 
Campionatului naţional, regional (zonal) sau şcolar de juniori, turnee finale şi 
competiţii internaţionale oficiale; 
  prin premierea categoriilor de seniori şi juniori I, care participă la competiţiile 
oficiale, interne şi internaţionale. 
 



 Sportul pentru toţi - evenimente sportive 

Scopul: 

 organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii 
timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi;  

 selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de 
juniori; 

 organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi international; 

 participarea la competiţii sportive de masă. 

Obiectiv: 

- atragerea şi educarea cât mai multor cetăţeni, din toate categoriile sociale şi 
de vârstă, pentru practicarea mişcării în aer liber. 

 

 Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale 

Scop: 

 organizarea de acţiuni/activităţi sportive pentru persoanele cu nevoi speciale; 

 pregătirea şi participarea la competiţii sportive organizate pentru persoanele 

cu nevoi speciale, care este practicat atât în scopul dezvoltării personalităţii şi 
integrării în societate cât şi în scopul participării la competiţiile naţionale şi 
internaţionale 

Obiectiv: 

-susţinerea şi promovarea sportului pentru persoanele cu nevoi speciale 

 

 Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la 

diferite organisme de finanţare; 
 

Finanțarea programului se va asigura în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu completările şi modificările ulterioare,  ale 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu completările și modificările 
ulterioare, precum şi ale Ordinului nr. 130/2006 a preşedintelui Agenţiei Naţionale 

pentru Sport, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 
cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţ ene şi ale 
municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Solicitanții pot fi structuri sportive, conform art.21 (1) din Legea 69/2000 cu 
modificările și completările ulterioare (asociații sportive, cluburile sportive de drept 

privat şi asociaţiile pe ramură de sport județene), care îşi desfăşoară activitatea pe 
raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita şi care dispun de certificat de 
identitate sportivă. 
 



Luând în considerare cele relatate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea ”Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul 
Harghita” pe anul 2021.  
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