
SPORT



Singura oră de sport din comunitate, care OBLIGATORIU trebuie finanțată inclusiv de 
Primăria Tîrgu Mureș prin bugetul local, este ora de sport din şcoli generale, gimnazii şi licee. 
În acest fel profesorii de sport pot să îşi predea ora conform curriculei şcolare. Totodată, 
profesorii de sport şi copiii talentaţi la sport au şi ei propria olimpiadă şcolară sportivă, la 
fel ca profesorii şi elevii buni la matematică, fizică, limbi străine, biologie sau chimie. Cum 
poţi să participi la olimpiada sportivă, dacă nu ai minima dotare pentru a te pregăti după 
orele de program şi nici baze sportive?

Singurele terenuri publice din Tîrgu Mureş, pe care Primăria este obligată să le amenajeze 
şi să le ofere spre folosinţă comunităţii, de preferinţă gratuit, sunt terenurile de sport care 
aparţin de şcoli şi cele din cartiere. Terenurile de sport trebuie să fie amenajate pentru a 
se putea practica sporturi diverse, deoarece orele de sport din şcolile obligatorii prevăd 
iniţierea în diverse sporturi. Elevul va putea decide dacă în timpul liber va dori să urmeze 
cursurile unui anumit sport la un club privat din comunitate sau va dori să îl practice în 
timpul liber cu alţi prieteni, având la dispoziţie aceste terenuri din curţile şcolilor şi din 
cartiere. Aceste terenuri trebuie să fie deschise permanent elevilor, deoarece nu toţi au 
bani să meargă să închirieze baze sportive cu acces plătit.

Terenuri de sport pentru toți copiii!



Terenuri de sport pentru toți copiii! Deschidem curțile școlilor
În acest moment sunt zeci de terenuri din curţile scolilor şi cartiere care arată jalnic, dar 
care ar putea fi renovate la standarde occidentale în următorul an, prin alocarea a maxim 
3% din bugetul anual al Primăriei Tîrgu Mureş. Şi asta fără nici un fel de creştere a taxelor, 
ci doar prin alocarea unor sume prevazute în buget pentru evenimente (care nu sunt 
obligatorii a fi finanţate), printr-o reducere a cheltuielilor ca urmare a transparentizării 
folosirii banilor şi informatizării serviciilor publice subordonate Primariei.  Durata de viaţă a 
acestor suprafeţe de joc este de 20 de ani, iar calitatea practicării sportului creşte simţitor. 
Preţurile unor astfel de terenuri variază între 40.000 – 80.000 de euro (cu nocturnă), în 
funcţie de dimensiunea lor.

Aceste terenuri se puteau amenaja până acum, dacă în ultimii şapte ani nu s-ar fi finanţat 
discreţionar câte un singur club de fotbal, respectiv de baschet, de volei  şi de fotbal în sală. 
Cu doar 30% din suma cheltuită pe aceste cluburi se putea realiza ceea ce veţi vedea în 
continuare. Toţi copiii comunităţii ar fi avut acces la baze sportive moderne, bucurându-se 
de ceea ce este mai bun.

Mai jos puteți vedea cum arată acum terenurile din curțile școlilor și cum ar putea arăta 
într-un an. 



Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”



Şcoala Gimnazială “Tudor Vladimirescu”, nr.20



Gimnaziul de Stat “Mihai Viteazul”, nr 5



Școala Gimnaziala Nr.3



Grupul Școlar Avram Iancu



Școala Gimnaziala Nr.7



Școala Generală nr. 16 



Gimnaziul Serafim Duicu



Teren de pe Strada Budai Nagy Antal intesecție cu Strada Narciselor



Teren de fotbal zona Cornișa



Teren de fotbal zona Aleea Carpați



În ultimii ani, Primăria Tîrgu Mureș a finanțat discreționar mai multe 
cluburi sportive din comunitate (ASA, BC Mureș, City US, Nova 
Vita etc.), în detrimentul altora, în baza unor decizii personale ale 
liderilor comunității. S-a creat astfel o discriminare, câteva cluburi 
primind zeci de milioane de lei, iar altele câteva sute sau mii de lei.

Orice tip de finanțare va trebui să se facă în baza unor reglementări 
clare, fără a se permite alocarea de fonduri în funcție de criterii 
subiective. POL susține în continuare finanțarea cluburilor sportive, 
dar cu sume moderate și în baza unor concursuri de proiecte. Regulile 
de finanțare vor fi transparente, iar criteriile unice de evaluare vor fi 
stabilite în urma consultărilor cu cluburile sportive din comunitate. 

Finanțare fără dublă măsură



Astfel, fiecare club sportiv va avea șanse 
egale pentru a accede la fonduri din 
bugetul local, buget la care contribuie, de 
asemenea, toți locuitorii urbei. Totodată, 
POL nu va mai finanța niciun club sportiv 
prin asociere directă, așa cum s-a întâmplat 
în cazurile menționate mai sus.

De asemenea, accesul la terenurile de 
sport din comunitate trebuie să se facă 
după aceeaşi regulă pentru toate cluburile. 
Acum există o discrimnare evidentă prin 
faptul că ASA şi LPS au acces gratuit la 
terenuri, iar toate celelalte cluburi trebuie 
să plătească. Competiţiile extraşcolare vor 
putea fi organizate de profesori şi asociaţiile 
de părinti şi susţinute de Primărie.



Oamenii de afaceri din jurul echipei, sponsorii de acum ai clubului și alți simpatizanți 
pot face o societate pe acțiuni (SA). Acest SA ar face o subscripție publică de 
acțiuni, astfel că fiecare suporter poate deveni acționar, prin achiziția de acțiuni. 
Pot fi emise, să zicem, 200.000 de acțiuni a câte 10 euro acțiunea. Astfel, s-ar putea 
asigura un buget de pornire de 2 milioane de euro. Dacă se vrea un buget mai 
mare, acțiunea ar putea costa 20 de euro, 40 de euro, etc. Se alege conducerea, 
fiecare are drept de vot (ca la SIF-uri, în raport cu numărul de acţiuni deţinute).

În funcție de câți bani se vor strânge, se va putea evolua în prima ligă sau în 
eșaloanele inferioare. Totul depinde de buget, care permite aducerea unor jucători 
de valoare cu salarii mai mari sau a unor jucători mai puțini buni cu salarii mai mici. 
Alte surse de venit ar fi vânzarea de bilete, tricouri, reclame la stadion, reclame pe 
tricouri etc., la fel cum se întâmplă și acum.

Cluburile sportive din Mureș trebuie 
să funcționeze ca acelea din Vest



Primăria va avea ca unică implicare punerea la dispoziţie a 
infrastructurii, contra unor sume modice percepute drept 
chirie şi a plăţii de către echipă a cheltuielilor curente (apă, gaz, 
lumină), la fel ca în Occident. Tot ca în Vest, Primăria va susţine cu 
preponderență sporturile de masă şi sportul şcolar, și mai puțin 
sportul de performanţă.

Avantajele ar fi nenumărate: nu se vor mai sifona bani, 
departamentele interne și marketingul se vor profesionaliza 
pentru a aduce cât mai mulţi bani, vor fi promovaţi mulţi jucători 
din comunitate, selecţia va fi făcută mai bine, copiii vor şti că 
au o şansă mai mare să evolueze la echipa mare. În plus, poate 
va apărea şi concurenţa (un alt club), care va genera inovare şi 
profesionalizare.

Aceeaşi reţetă se poate aplica şi la baschet, handbal, volei etc. 
Oraşul va avea exact atâtea echipe câte va putea duce, în funcţie 
de banii pe care privaţii şi suporterii îi vor avea. Nu în toate oraşele 
din lume există echipe de fotbal sau baschet sau handbal, la nivel 
de elită. De asemenea, pentru un suporter nu contează dacă echipa 
lui e în Divizia B sau C, căci, nu-i aşa, o „iubeşte până la moarte”, 
indiferent de ceea ce se întâmplă.



Activitatea fizică este una din coordonatele esențiale ale unei vieți sănătoase şi asta cu 
atît mai mult pentru persoane cu dizabilități, care prin asta își dovedesc capacitățile, fie 
că vorbim de sporturi de recuperare, de performanță, ori pur și simplu despre mișcarea 
în scopuri recreative. De asemenea, sportul este folosit și ca terapie complementară, 
asociată fizioterapiei. 
 
Persoanele cu dizabilități au trebuințe speciale și resimt nevoia de independență, 
apartenența la un grup și acceptarea în societate, iar sportul poate crea cadrul propice 
stabilirii de contacte între persoane. Adesea, aceste persoane care se confruntă cu o 
anumită dizabilitate sunt predispuse la depresie, izolare, însă activitatea fizică le poate 
reda capacitatea de a se simți valorizate. Așadar, handicapul nu trebuie privit ca o boală 
sau ca o barieră în calea activității fizice, ci doar trebuie identificate tipurile de sporturi 
benefice pentru fiecare tip de dizabilitate. 
 
Primăria are un rol foarte important în realizarea acestori scopuri.
Pentru ca persoanele cu dizabilități să facă sport, sunt necesare niște condiții speciale, 
prin adaptările specifice ale terenurile sportive. Primăria, autoritățile locale  au obligația 
să aibă în vedere aceste necesități, și să se implice efectiv în accesibilizare, atunci cînd 
construiește sau reamenajează terenurile de sport aflate în comunitate.

Sport pentru persoane cu dizabilităţi


