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Sport and Community. The Dynamic
of Operational Programs Developed
in the Context of a European City of Sport

Abstract
The study is grounded on the practical neces-

sity to develop the Sport and Community Working 
Group’s Strategy as a component of Cluj-Napoca’s 
Development Strategy for the 2014-2020 period. We 
consider our demarche to be timely exactly because 
it is based on emphasizing and substantiating into 
public awareness the competitive advantage that 
Cluj has. On one hand, we refer to the values that 
sport imposed over time, and on the other, to the de-
clared intention of those in charge to further invest 
in community sport. The strategy and our approach 
are based on academic and practical studies in the 
field of sport, aiming to develop a coherent and con-
crete model based on operational programs. We 
therefore get into the details of twelve operational 
programs, each being introduced through a general 
description, methodology (manner of implementa-
tion), main estimated benefits and current status of 
implementation. The obtained conclusions generate 
an overview, as well as perspectives for future de-
velopment of some operational programs meant to 
make our lives better by simply emphasizing sport 
activities in each citizen’s everyday life.

Keywords: sport, community, development 
strategies, operational programs, diversity. 
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1. Introducere

Dezvoltarea acestui studiu a fost realizată în contextul realităților cotidiene impuse 
de unul dintre cele mai vibrante orașe din România, Cluj-Napoca. Mai precis, coagula-
rea programelor operaționale ce vor fi discutate în cele ce urmează a fost facilitată de 
rolul pe care l-am avut în coordonarea Strategiei Grupului de Lucru Sport și Comunitate 
ca și parte componentă a Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj Napoca în perioa-
da 2014-2020, ocazie cu care am încercat să abordăm la modul punctual tema propusă. 
De la data elaborării și până în prezent se poate spune că unele puncte s-au dovedit a fi 
viabile și asta s-a transpus în materializarea lor, altele se află într-o oarecare dinamică 
ce ne oferă speranțe că se vor putea aplica în viitor. Lista de programe operaționale a 
fost mereu una deschisă și acest lucru și-a arătat și el roadele, pentru că a existat un 
interes din partea comunității în a primeni programele și chiar în a le îmbunătăți. În 
acest context au apărut inițiative de genul Sports Festival, care încă de la debutul său 
din 2018 s-a dovedit a fi un succes, iar acest lucru ne-a încurajat să propunem ca acest 
eveniment să facă parte din strategia Grupului de Lucru Sport și Comunitate. 

Demersul nostru se bazează pe reliefarea și impunerea în conștiința publică a avan-
tajului competitiv pe care îl are Clujul. Acesta se bazează în primul rând pe valorile 
tradiționale pe care sportul le-a impus în decursul timpului, dar și pe intenția declarată 
a factorilor responsabili, aceea de a investi în sportul comunitar. Dacă s-au făcut pași 
solitari în varii domenii care au demonstrat că orașul are resurse în ceea ce privește 
coagularea unor energii în domeniul sportului de masă, studiul de față își propune 
să dea o altă consistență, să ofere concretețe, unitate, apartenență și identitate acestor 
acțiuni. Dacă în ceea ce privește sportul profesionist sau activitatea cluburilor sportive 
din oraș există deja o politică tradițională între Primărie și aceste entități, în ceea ce 
privește activitățile pe care noi le-am circumscris sub sintagma „Sport și Comunitate” 
se impune un cadru mult mai organizat, mai unitar și mai energic. Strategia și abor-
darea noastră sunt bazate pe studii în domeniul sportului și doresc să se constituie 
într-un model coerent, dar mai ales concret. Vrem să reliefăm, să redefinim și mai ales 
să impunem sportul comunitar ca pe un dar (cadou) pe care clujenii îl merită. Vrem să 
subliniem și să-i convingem și pe sceptici de legătura intrinsecă dintre sport și educație. 

Sportivul de performanță a devenit un adevărat simbol în societate; el polarizează 
atenția și interesul maselor nu numai prin prisma rezultatelor intrinseci pe care le rea-
lizează, ci el devine un model exponențial al reușitei, al succesului. Aceste valori se pot 
transmite și celor care aspiră la statutul de sportiv de performanță dar, la fel de bine, ele 
pot reprezenta motoare pentru cei care practică activitățile sportive din plăcere. Sportul 
are această proprietate de a cultiva în rândul maselor spiritul competiției adevărate, al 
camaraderiei, al fair-play-ului, al atingerii idealurilor, dar el dezvoltă și calități greu 
de explicat în cuvinte, poate cea mai reprezentativă fiind cinstea (pentru că, în general, 
în sport nu se trișează sau oricum se poate trișa mai puțin decât oriunde). Tinerii care 
îmbrățișează aceste modele vor fi cu siguranță pregătiți altfel pentru viață, vor fi mai 
puternici și mai solidari. De asemenea, în programul gândit de noi și-au găsit locul și 
alte categorii ale populației, nu doar cele reprezentate de copii. Am gândit strategii de 
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dezvoltare a sportului de masă care să cuprindă întreaga comunitate (sau cât mai mult 
posibil din cadrul acesteia). Astfel, în demersul nostru am regândit competiția între 
cartiere, fie că este vorba despre tineri sau mai puțin tineri, am creionat concursuri 
de tip familial dar i-am cuprins în program și pe seniorii cetății sau pe cei care suferă 
de dizabilități. Am făcut acest lucru pentru că trăim cu toții în acest oraș, contribuim 
cu toții la ceea ce reprezintă astăzi Clujul și mai ales pentru că, în opinia noastră, toți 
cetățenii orașului sunt la fel de importanți. 

În cele ce urmează, studiul este structurat pornind de la argumente documentate 
prin literatura de specialitate care sprijină abordarea în baza căreia sunt fundamentate 
programele operaționale propuse. Dezvoltăm apoi programele în cauză prin reliefarea 
în cazul fiecărui program a unei descrieri generale, a modului de lucru, a principalelor 
beneficii estimate și a stadiului actual de implementare. Concluzionăm în final printr-o 
imagine de ansamblu și perspective de dezvoltare viitoare ale programelor operaționale 
dezvoltate sub cupola Strategiei Grupului de Lucru Sport și Comunitate.

2. Argumente preluate din literatura de specialitate

O serie de studii din varii domenii precum medicina sportivă, psihologie, dezvol-
tare umană și sănătate publică analizează rolul participării în activități sportive și în ce 
măsură aceasta este asociată cu o varietate de consecințe, atât pozitive cât și negative, 
multe dintre rezultatele recent obținute documentând beneficii pentru sănătate, socio-
emoționale și educaționale (Le Menestrel și Perkins, 2007). Nu trebuie neglijate nici 
studiile care arată că simpla implicare în sport poate avea efecte negative asupra stării 
de bine a tinerilor (Ewing et al., 2002). În acest context, Le Menestrel și Perkins (2007) 
subliniază faptul că simpla implicare în activități sportive nu garantează promovarea 
dezvoltării fizice, a competențelor socio-emoționale și a caracterului, sau prevenirea 
implicării tinerilor în comportamente riscante. Extrem de important s-a dovedit a fi 
climatul în care aceste activități se derulează, acesta fiind determinat de maniera în care 
antrenorii/instructorii, părinții, oficialii și tinerii aleg să fie implicați, dar și de stabilirea 
unor norme adecvate fiecărui context sportiv în parte (Le Menestrel și Perkins, 2007). 

În ce măsură educația și sistemele educaționale la nivel național trebuie folosite în 
scopul atingerii unor obiective sociale și economice iscă încă dezbateri deschise, fără a fi 
de la sine înțeleasă această necesitate sau oportunitatea sa. Cert este însă că țările Euro-
pei Centrale și de Est au trecut printr-o schimbare drastică în anii 1990 odată cu căderea 
blocului sovietic. Halász (2015) concluzionează că majoritatea acestor țări vor mai trebui 
să depună eforturi pentru a adopta abordarea europeană de învățare pe tot parcursul 
vieții (eng. lifelong learning), abordare ce pare a fi eficientă în special din perspectiva 
unui cadru efectiv care să îmbunătățească contribuția educației la dezvoltarea socială 
și economică. Toate acestea necesită politici coerente și eficiente la nivel național ce își 
propun rezultate relevante și vizibile. În acest context trebuie poziționată și Strategia 
de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca la care ne dorim să ne aducem contribuția 
prin intermediul Strategiei Grupului de Lucru Sport și Comunitate abordată punctual 
în acest studiu prin detalierea unor programe operaționale concrete.
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McHugh și Johnston (2016) și McHugh et al. (2015) subliniază ideea conform căreia 
sportul și comunitatea sunt adesea interconectate și, implicit, o corectă înțelegere a 
comunității devine extrem de importantă în a potența oportunități pentru activități 
sportive. Interviurile derulate de către autori au dus la evidențierea a cinci teme în 
descrierea comunității: a aparține; interacțiuni constructive; familie și prieteni; sport; 
și unde trăiești și de unde vii. Un proverb african spune simplu „E nevoie de un sat 
întreg pentru a crește un copil” (eng. „It takes a village to raise a child”), subliniind 
rolul pe care comunitatea îl are în dezvoltarea tinerilor. Atâta timp cât ne dorim ca 
sportul să fie componentă definitorie pentru o societate „sănătoasă”, considerăm că 
acesta trebuie abordat în contextul comunității, aceasta reprezentând o presupunere 
centrală în modelarea strategiei pe care o supunem dezbaterii și perfectării (atât la nivel 
teoretic cât și prin implementare practică) prin intermediul programelor operaționale 
detaliate în cele ce urmează. 

3. Programele operaționale: de la proiectare la implementare

Vom discuta în cele ce urmează programele operaționale propuse prin intermediul 
Strategiei Grupului de Lucru Sport și Comunitate, aplecându-ne atenția asupra descri-
erii argumentate a fiecărui program în contextul realității cotidiene a orașului nostru, 
asupra particularizării unei metodologii de lucru specifice fiecărui program pe care o 
considerăm oportună în scopul optimizării beneficiilor ce pot fi generate, acestea din 
urmă fiind de asemenea punctual formulate și estimate în fiecare caz. Detaliem de 
asemenea stadiul actual al implementării prin menționarea diverselor acțiuni ce au 
fost dezvoltate sub umbrela fiecărui program operațional propus.

Copii de-o sută este un proiect complex, în care vor fi angrenați copiii cu vârste 
cuprinse între 7 și 10 ani, părinții acestora, cadrele didactice școlare dar și studenții și 
profesorii de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Cluj. Scopul acestui demers se 
vrea pe cât de simplu pe atât de eficient: dezvoltarea, încă de la o vârstă fragedă, a uneia 
dintre cele mai elementare abilități, aceea de a alerga. Alergarea le va rezolva copiilor și 
alte probleme, printre care cele legate de alimentația dezordonată, de mersul incorect, 
de postura coloanei vertebrale și chiar de obezitate (identificabilă la foarte mulți copii 
din ziua de azi). În plus, „Copii de-o sută”, aplicat corect, se va putea constitui într-un 
veritabil criteriu de selecție pentru diferite ramuri sportive, pornind de la atletism și 
până la sporturile de echipă. Cadrele didactice și studenții voluntari de la Facultatea de 
Educație Fizică și Sport vor acorda asistență de specialitate, vor asigura cronometrajul 
profesionist, vor centraliza rezultatele și se vor ocupa de o selecție riguroasă a celor 
care vor putea mai apoi să practice sportul într-un mod organizat.

Modul de lucru: Se vor fixa 10 centre (probabil 10 școli-licee) unde vor avea loc 
fazele preliminare. Recomandarea este ca aceste 10 școli să fie amplasate în cartiere 
diferite ale orașului, de exemplu: Mărăști, Mănăștur, Zorilor, Centru (2), Gheorgheni, 
Grigorescu, Iris, Dâmbul Rotund, Gruia. În fiecare dintre aceste centre se vor organiza, 
pe parcursul a patru săptămâni consecutive, calificările, cu copii care vor alerga nici 
mai mult nici mai puțin decât 100 de metri. În urma calificărilor și recalificărilor vor 
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fi aleși 10 copii (plus 3 rezerve), primii în ordinea timpilor obținuți, cei care alături de 
cei 10 din celelalte 9 zone, vor participa la faza finală. În funcție de disponibilitățile 
financiare ale sponsorilor zonali, activitatea poate fi susținută prin asigurarea apei sau 
a băuturilor răcoritoare, a tricourilor personalizate și a premiilor. Faza finală va avea 
loc pe Cluj Arena, în două zile consecutive, una a calificărilor și cealaltă a finalelor. 
Pentru mediatizarea corespunzătoare, faza finală poate fi televizată chiar și în direct 
de către TVR Cluj. Primii 10 clasați în urma finalelor vor fi declarați adevărații „copii 
de-o sută ai Clujului”. 

Beneficii: Proiectul va scoate în evidență importanța practicării alergării în detrimen-
tul unor tentații ale zilei (în principal calculatorul sau televizorul), va lupta împotriva 
sedentarismului și obezității juvenile, un flagel în dezvoltare. Proiectul va mobiliza 
comunitatea: copii, părinți, cadre didactice primare și universitare, spectatori neutri, 
media, sponsori, vor fi parte integrantă dintr-o joacă ce-și va arăta roadele încă de la 
prima ediție. 

Stadiu: Având în vedere complexitatea proiectului, este nevoie de timp și de voință 
comunitară pentru ca el să prindă contur.  De dată recentă (octombrie 2018), a apărut 
o inițiativă a Runners Club în acest sens, „Aleargă în curtea școlii”, un eveniment re-
marcabil care întrunește toate calitățile pentru a fi asimilat în cadrul acestei strategii 
(Runners Club, nedatat). S-au realizat deja primii pași ai programului „Fugi în curtea 
școlii”, prezentarea programului fiind disponibilă la adresa http://runnersclub.ro/fugi-
curtea-scolii.

Proiectul 500 de panouri de baschet ar putea fi unul de o eficiență maximă. Pornim 
de la ideea că spațiile de joacă dintre blocuri pot fi completate sau reamenajate astfel 
încât să facă loc acestor panouri. În Franța, bunăoară, locurile acestea de joacă nu au 
dotări excepționale, cu terenuri sintetice, împrejmuiri, ci multe dintre ele au ca bază 
pământul bătătorit (de altfel cel mai bun suport pentru glezne, genunchi, articulații în 
general) și minime dotări (în genul a două mini-porți de fotbal, un fileu de volei sau 
un panou de baschet). Un astfel de model poate fi „copiat” și în cazul nostru și ne vom 
fixa exclusiv pe panourile de baschet. 

Mod de lucru: Identificarea locurilor de amplasament se poate face de către o echipă 
mixtă formată din specialiștii jocului (antrenori, cadre didactice de la Facultatea de 
Educație Fizică și Sport) dar și specialiști din Primărie, arhitecți sau designeri. Profilul 
panourilor nu trebuie să fie neapărat unul care să respecte standardele oficiale (înălți-
mea, de exemplu), ci mai degrabă să ofere caracterul de accesibilitate. Acești specialiști 
vor hotărî care dintre spații se pretează la amplasarea a două panouri și care pot suporta 
doar un panou. Important este ca spațiile respective să fie nivelate, asigurate din punct 
de vedere al siguranței jucătorilor și să fie rezolvată problema zgomotului, care poate 
fi la un moment dat perturbator pentru cei care locuiesc în zonă. 

Beneficii: Într-un oraș cu o tradiție excepțională în baschet, la ora actuală nu există 
mai mult de 50 de panouri în tot orașul. Copiii, iubitorii baschetului în general, nu au 
nevoie de standarde internaționale pentru a-și satisface nevoia de sport. Ei au nevoie 
de condiții minimale, dar de spații cochete, plăcute, unde să-și poată exersa aceas-
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tă pasiune. Odată identificate, apoi dotate, aceste spații vor constitui adevărate oaze 
de practicare a sportului. În același timp, o simplă vizită itinerantă a specialiștilor în 
baschet prin aceste locuri va putea da startul unor alte idei ce țin de selecție sau de 
organizarea de competiții (de genul campionatelor inter-cartiere). 

Stadiu: Odată cu realizarea Parcului Sportiv din Gheorghieni se poate spune că 
parțial acest proiect a fost sprijinit. Esența proiectului rămâne însă un deziderat, respec-
tiv identificarea locurilor unde aceste panouri ar putea fi amplasate (vezi noile cartiere 
construite în oraș și la marginea lui, zonele defavorizate, cartierele mărginașe etc.).

Curtea școlii a reprezentat, de-a lungul timpului, oaza de sport a elevilor. În pauze, 
la orele de sport, dar mai ales după încheierea programului sau în zilele de weekend 
curtea școlii atrăgea ca un magnet. Acolo se organizau ad-hoc cele mai încrâncenate me-
ciuri de fotbal, handbal sau baschet. Din acest punct de vedere, curtea liceului Nicolae 
Bălcescu reprezenta un reper. La ora actuală multe dintre școlile din Cluj beneficiază de 
terenuri sintetice, în cele mai multe cazuri ele funcționând după următorul sistem: în 
timpul programului școlar acolo se desfășoară orele de educație fizică; după program și 
în weekend partenerul școlii (unul privat) are exclusivitate pe terenul sportiv, respectiv 
desfășoară o activitate economică, prin închirierea terenurilor. În aceste condiții, nu au 
acces în curtea școlii decât în timpul celor 6-8 ore cât durează o zi școlară. 

Mod de lucru: Din punctul nostru de vedere lucrurile pot reintra în normal (prin 
revizuirea termenilor contractuali existenți deja, prin hotărâri ale Consiliului Local sau 
ale Inspectoratului Școlar Județean), în sensul în care copiii să-și poată exersa abilită-
țile într-ale sportului în propria lor școală, pe propriul lor teren. În aceste spații se pot 
organiza veritabile întreceri școlare, sub supravegherea cadrelor de specialitate, care 
trebuie stimulate astfel încât să existe săptămânal competiții sportive. De asemenea, 
chiar și în absența unor activități organizate, terenul sportiv al școlii este bine să rămână 
la dispoziția elevilor, în principal datorită faptului că se creează (sau se întreține) astfel, 
între elev și școală, un sentiment de apartenență reciprocă.

Beneficii: Curtea școlii trebuie să reintre în posesia elevilor, beneficiile putând avea 
și alte semnificații decât cele sportive, unele care țin de apartenența la un loc, altele 
care pot îmbina educația cu sportul. 

Stadiu: S-au făcut anumiți pași, parțial, printr-o măsură eficientă, dar doar pe pe-
rioada vacanțelor de vară. Astfel, în iulie 2017 Primăria Cluj-Napoca și Inspectoratul 
Școlar Județean (ISJ) au cerut tuturor unităților de învățământ să deschidă terenurile 
de sport din curțile școlilor pentru elevi pe perioada vacanței de vară zilnic între orele 
10 – 20. Primarul Emil Boc a declarat atunci, pe subiect: „Am trimis la începutul lunii 
iulie o înștiințare oficială, împreună cu ISJ Cluj, tuturor directorilor de școli și i-am 
atenționat că există o hotărâre a Consiliului Local Cluj-Napoca din 2009 care îi obligă 
să mențină curțile școlilor deschise pe perioada vacanței de vară, pentru elevi. Primăria 
a investit câteva milioane de lei în asfaltarea curților școlilor în acest an și în dotarea 
cu mobilier pentru diverse sporturi. Nu este niciun argument pentru ca aceste curți să 
nu fie deschise”. De asemenea, în octombrie 2018 a apărut o inițiativă a Runners Club 
în acest sens, „Aleargă în curtea școlii”.
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Programul Neuron Kid este un program propus de ONG-ul „Împreună pentru 
România Modernă” (IPRM). Interesant la acest proiect este în primul rând faptul că 
intenționează să redea jocurile atât de dragi nouă, jocurile copilăriei.

Misiunea IPRM este de a promova în rândul noilor generații valori autentice, ple-
când de la nevoia lor de mișcare și interacțiune socială, de a dezvolta o rețea de volun-
tari în fiecare din comunitățile vizate de programele IPRM și de a publica materiale care 
să asigure continuitatea implementării programelor IPRM. Impactul produs constă în: 
schimbări comportamentale și de atitudine pozitivă ale copiilor în relațiile de familie, 
activitatea școlară, relațiile din societate și în stilul de viață; atribuirea de semnificație 
activității voluntare; și creșterea interesului tinerei generații pentru valorile dezvoltate 
de sport. 

Rezultatele cuantificabile vizează elaborarea și implementarea unui program de edu-
cație a corpului prin intermediul activităților fizice implicând peste 50.000 de copii și 
peste 2.500 de voluntari și crearea unei platforme online, de instruire și informare, 
destinată voluntarilor, părinților, cluburilor sportive și ca suport în educația non-for-
mală a copiilor. Direcții de dezvoltare: implementare programe, instruire, raportare 
activități. Scopul proiectului este o dezvoltare fizică și socială armonioasă a copiilor, 
prin practicarea sporturilor, ceea ce contribuie la o mai bună organizare și la discipli-
narea vieții personale, cu extindere asupra rezultatelor școlare.

Principalele obiective ale proiectului reprezintă un argument în sine pentru dezvol-
tarea acestui program dorindu-se: (a) atragerea celor 50.000 de copii spre beneficiile și 
rigorile sportului prin practicarea diferitelor activități sportive, astfel încât aceștia să 
fie provocați să se implice în competiții de acest gen și după încheierea Programului 
Neuron; (b) desprinderea din mediul virtual a celor 50.000 de copii și implicarea lor 
la modalități sănătoase de petrecere a timpului liber și de interacțiune cu alți copii 
de aceeași vârstă prin participarea săptămânală, timp de un an, la activități sportive 
organizate în cadrul Proiectului Neuron; (c) atragerea celor 50.000 de copii spre valori 
autentice precum disciplină, corectitudine, respectarea instrucțiunilor, perseverență, 
compasiune, muncă în echipă etc. promovate prin intermediul activităților sportive 
desfășurate în cadrul Programului Neuron. 

Grupul țintă vizat cuprinde 50.000 de copii între 6 și 13 ani, atât din mediul rural cât 
și din mediul urban, fiind necesară implicarea a 2.500 de voluntari din aceste localități, 
recrutați din rândul profesorilor de sport activi sau pensionați, învățătorilor activi 
sau pensionați, sportivilor activi sau retrași, studenților cu profil sportiv, a angajaților 
asociației și a colaboratorilor asociației (pentru activități de promovare). 

Activitățile prevăzute în cadrul proiectului își propun asigurarea, pentru 50.000 de 
copii din țară, pe perioada unui an întreg, a unei platforme de dezvoltare a abilităților 
sportive constând în organizarea activităților fizice de instruire în fiecare săptămână 
a câte o oră și jumătate, în cadrul căreia să fie promovate activități sportive de facturi 
diferite (atletism, gimnastică, jocuri de echipă, jocuri paralimpice etc.) și, odată cu ele, 
beneficiile unui astfel de stil de viață. Instrumentele care asigură transparența organiza-
ției – Asociația transmite trimestrial, către sponsori și parteneri, informări, fotografii, 
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rapoarte financiare de activitate, iar pe site-ul Ministerului de Finanțe pot fi găsite 
bilanțurile anuale depuse și principalii indicatori economico-financiari pentru toți anii 
de funcționare. Pe pagina web a asociației – www.iprm.ro – se pot găsi atât informații 
cu caracter general, cât și rapoarte privind derularea proiectelor demarate de asociație.

Stadiu: Proiectul a fost în mare parte abandonat, din lipsa fondurilor pentru cele 
necesare închirierilor de terenuri, plății instructorilor și asigurarea unui minim de 
alimentație sănătoasă și apă pentru hidratarea copiilor. Poate că, reanalizat, acest proiect 
ar putea îngloba foarte multe dintre activitățile disparate ce au loc în acest moment și 
astfel s-ar putea crea un cadru centralizat și integrat al acestui tip de activități. Pentru 
asta este nevoie însă de un buget consistent, iar acest fapt întârzie să apară. 

Iron Man de Cluj pornește de la modelul consacrat, respectiv 3,86 km înot, 180,25 
km bicicletă și 42,2 km alergare (maraton), dorindu-se încetățenirea acestui Iron Man 
de Cluj cu distanțele înjumătățite sau adaptate astfel încât să devină accesibile unei 
mase cât mai largi. Oricum, în 2018, după 41 de ani de la apariția acestui concept, ar 
fi momentul ca și Clujul să se racordeze la idee. De asemenea, cel puțin pentru prima 
ediție, se pot organiza întreceri preliminare, calificări, menite a obișnui practicanții 
cu rigorile unui asemenea concurs solicitant. Ca spațiu de desfășurare, Lacul Beliș și 
împrejurimile, adecvat amenajate, ar putea reprezenta amplasamentul ideal. În afara 
concursului propriu-zis, o astfel de desfășurare de forțe ar presupune și un bun prilej 
de socializare, având în vedere faptul că aparținătorii și spectatorii neutri pot (vor) fi 
atrași ca un magnet de ineditul acestei activități ce presupune curaj, comuniunea cu 
natura, spirit de aventură.

Beneficii: O astfel de competiție ar veni să ofere un cadru adecvat celor care practică 
acest triunghi de sporturi de unii singuri sau afiliați la asociații din străinătate. Fiind 
o competiție ce câștigă tot mai mult teren pe plan internațional, există astfel o mare 
oportunitate pentru ca municipiul Cluj-Napoca să găzduiască un astfel de concurs 
având printre participanți și sportivi din străinătate. 

Stadiu: Există deja un astfel de concurs, pe Lacul Beliș, în organizarea Clubului Orca. 
În ultimii ani el s-a desfășurat având ca obiectiv promovarea triatlonului și sportul 
de anduranță în general, fiind găzduit de către stațiunea montană Beliș-Fântânele, 
județul Cluj, la 60 km de orașul Cluj-Napoca. Probele de concurs organizate au fost 
cea Olimpică (1,5 km de înot, 39 km ciclism pe asfalt și 9 km alergare) la care s-au 
înscris categorii de vârstă (sub 20 de ani, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 
55-59, +60) separate pentru masculin și feminin, și Proba Half Ironman (1,9 km de înot, 
89 km ciclism pe asfalt și 18 km alergare) la care s-au înscris categorii de vârstă (sub 
20 de ani, 20-29, 30-39, 40-49, 50+) separate pentru masculin și feminin. Evenimentul 
face posibilă și înscrierea echipelor ce urmează aceleași trasee ca și pentru individual, 
fiecare dintre cei trei membri efectuând una dintre probe, timpul ștafetei fiind timpul 
total al celor trei membri. Se acceptă și echipe de câte două persoane, în cadrul acestor 
echipe un membru efectuând două probe. Categoriile existente sunt masculin, feminin, 
mixt (cel puțin o doamnă sau domnișoară). Traseele sunt după cum urmează: înot cu 
startul din apă din zona Complexului Turistic Beliș-Fântânele, în apropiere de baraj și 
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presupunând parcurgerea înot a distanței de 1.500 m, respectiv 1.900 m până la zona de 
tranziție; se recomandă costumul de neopren indiferent de temperatura apei. Traseul 
de ciclism pornește din zona Complexului Beliș-Fântânele (Half Distance: TRANZI-
TIE - PC2(4,5 km) + 4 X PC2-PC4-PC2 (80km) + PC2 TRANZITIE (4,5 km) total 89 km, 
Olimpic: TRANZITIE - PC2 (4,5 km) + 2 x PC2-PC3-PC2 (30 km) + PC2 - TRANZITIE 
(4,5 km) - total 39km). 

Tenis în familie implică un model de competiție familială cu multiple avantaje. Ea 
vine să completeze fericit programul unei familii sau, după caz, vine în sprijinul fami-
liilor care petrec foarte puțin timp împreună. Întrecerea umple un gol la acest capitol, 
reușind să mobilizeze membrii ei spre un scop comun, acela de a juca tenis și, de ce 
nu, acela de a câștiga împreună. Formatul copiază într-un anume fel competiția Cupa 
Davis doar că, de data aceasta, se vor juca trei meciuri: adulții între ei (mame contra 
mame, tați contra tați) și copiii, la rândul lor, între ei. Formatul va fi unul deschis, cu 
mii de participanți (echipe-familie), se vor stabili datele exacte ale fazelor preliminarii 
(pe cartiere), concursul va continua pe terenurile stabilite de către organizatori urmând 
ca finalele să se joace la o singură bază sportivă, eventual în transmisiune directă la 
televiziune. Pentru cointeresarea cluburilor care își pun la dispoziție terenurile, acestea 
vor primi, fiecare dintre ele, 50 de rachete de tenis care, după ce vor fi puse la dispoziția 
participanților, vor rămâne în dotarea cluburilor. Arbitrajele vor fi asigurate de către 
antrenorii cluburilor dar și de către voluntari. Se vor asigura apă minerală, prosoape 
și mingi, precum și premii promoționale cu fiecare fază a acestei acțiuni. Pe parcursul 
întrecerilor vor fi invitați, prin rotație, jucători de tenis profesioniști care să desfășoare 
la sfârșitul sesiunilor câte o rundă demonstrativă, ca un corolar al meciurilor din săptă-
mână (lună). Terenurile din Cluj-Napoca se pretează la live-streaming astfel încât multe 
dintre meciurile ce se vor disputa vor putea fi transmise în acest format, live, pe internet. 

Beneficii: Tenisul, ca pretext, poate aduce membrii familiei împreună, după o săp-
tămână complicată pentru toți membrii ei. Puterea exemplului personal dar și forța 
grupului (familia), apartenența la acel „ceva”, încrederea în sine și în puterea familiei, 
sunt câteva dintre motivele care pot impune un astfel de demers. 

Stadiu: S-a realizat un mini-turneu de acest gen, organizat de Fundația Părinți Clu-
jeni (Părinți din România), el se desfășoară de câțiva ani la Winners Sports Club, dar 
nu are încă anvergura vizată de proiectul prezentat, respectiv deschiderea pentru un 
număr mare de clujeni care să achieseze la idee. 

Steag, stemă, școală generală, liceu, facultate este un program ce își propune să 
redea sentimentul de apartenență la instituția de învățământ urmată precum și crearea 
unei imagini suplimentare. În urma unui concurs de idei se vor alege elementele defi-
nitorii ale școlii respective (luându-se în considerare elementele esențiale care indivi-
dualizează instituția respectivă) și se vor crea aceste embleme: steagul și stema. Odată 
implementate, acestea vor acompania orice manifestare la care instituția de învățământ 
va fi parte (sportivă sau de altă natură). Modelul se va impune rapid drept un simbol 
pentru toți cei care urmează cursurile în respectivele unități școlare dar va avea un 
impact extraordinar și asupra comunității clujene și chiar și în exteriorul acesteia. 
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Stadiu: Nu s-au făcut pași importanți în această direcție, proiectul fiind unul care 
incumbă o colaborare inter-instituțională și o voință comună, comunitară, pentru ca să 
prindă contur. Totuși, s-a realizat Ghib-Fest, la Liceul Onisifor Ghibu, un exemplu în 
materie, prin voința celor de la acest liceu, cadre didactice și elevi, activitate mediatizată 
consecvent de Radio Cluj.

Olimpiada cartierelor prevede ca în cadrul Cluj Arena, săptămânal, se vor organiza 
competiții în 7 probe (pe modelul heptatlonului, dar fără probe tehnice precum prăjina 
sau săritura în înălțime, pentru a evita accidentările și a nu restricționa în niciun fel 
larga participare a cetățenilor Clujului). Astfel, probele vor fi următoarele: 60 de metri; 
100 de metri; 400 de metri; 800 de metri; 1.500 de metri; săritura în lungime. În fazele 
preliminarii cetățenii cartierelor își vor desfășura, pe Cluj Arena, propriile calificări, 
în urma căruia pentru fiecare dintre cele 7 probe vor fi selecționați un număr de cinci 
sportivi (primii cinci clasați). Astfel, timp de 20 de săptămâni consecutive vor avea 
loc aceste calificări, în urma cărora vor fi stabiliți reprezentanții cartierelor. În faza 
finală, pe Cluj Arena, reprezentanții celor 20 de cartiere (aproximativ 600 de sportivi, 
câte 5 la cele 6 categorii de vârstă propuse) vor participa la faza finală, într-un regal la 
care vor fi invitate nume mari ale atletismului național (care vor asigura și ei o parte 
demonstrativă). 

Modul de desfășurare: Programul va cuprinde categorii de vârstă, astfel încât, pe 
criteriile stabilite de către organizatori (specialiști în atletism) vor putea evolua de la 
copii până la vârstnici, pe cel puțin șase categorii de vârstă: 14-16 ani, 17-35 ani, 35-45 
ani, 45-55 ani, 55-65 ani, peste 65 de ani. Cele mai importante momente ale acestei olim-
piade vor fi însă cele în urma cărora se va face selecția, pentru că, astfel, foarte mulți 
dintre cetățenii Clujului vor fi vizitat, în calitate de sportivi sau de spectatori, această 
arenă. Cronometrajul, înregistrarea rezultatelor și asistența tehnică de specialitate vor 
fi asigurate de către studenții și cadrele didactice de la Facultatea de Educație Fizică și 
Sport din Cluj. Foarte important: se vor crea comitete în fiecare cartier, cu președinte, 
vice-președinte și un comitet executiv format din 5-8 persoane care vor coordona zona 
de care răspund. 

Beneficii: Pornind de la denumire (Olimpiada), competiția va reuni cam tot ceea 
ce înseamnă sport de masă în Cluj-Napoca, încurajând astfel exprimarea prin sport, 
constituirea de modele și întreținerea unui spirit de competiție ce nu poate împinge 
societatea clujeană decât înainte.

Stadiu: Nu s-au făcut pași, dar odată cu apariția Parcului Sportiv din Gheorghieni 
acesta ar putea fi o alternativă viabilă ca loc de desfășurare, în locul Cluj Arena (unde 
poate costurile ar fi mai mari) sau poate s-ar putea împărți activitatea între acest parc 
și Cluj Arena. 

Programul „Primii trei pași” este un program integrat cu adresabilitate pentru copiii 
din clasa I, menit a le forma trei deprinderi esențiale pentru dezvoltarea lor viitoare: 
înotul, alergarea și mersul pe bicicletă. Specialiștii în domeniul sportului recomandă 
aceste trei deprinderi primare pentru că, odată rezolvate aceste abilități, copilul este 
pregătit mai apoi pentru a îmbrățișa orice sport, iar cei care nu se vor îndrepta mai 
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apoi înspre sportul profesionist vor avea, totuși, un apetit constant pentru mișcare. 
Programul acesta este în strânsă interdependență cu educația școlară (așa după cum 
în majoritatea covârșitoare a exemplelor de succes educația și sportul merg mână în 
mână). Ca infrastructură pot fi identificate destule bazine din Cluj-Napoca care, în baza 
unui parteneriat, să își poată manifesta disponibilitatea pentru a găzdui aceste ore de 
inițiere într-ale înotului (bazinul Olimpic, bazinul Universității Babeș-Bolyai, bazinul 
Palatului Copiilor, bazinul Hotelului Belvedere, bazinul City Plaza, AquinaSpa, Alver-
naSpa, RamadaSpa). În cadrul orelor de educație fizică, dar și în weekend (cu sprijinul 
profesorilor de sport, al voluntarilor și al profesorilor de înot), elevii pot deprinde fără 
nicio problemă tainele înotului, astfel încât la finele clasei I toți școlarii din Cluj să poată 
trece acest prim test, unul esențial. 

În ceea ce privește alergarea, ideea de bază este deprinderea principalelor tehnici de 
respirație în mișcare, de ținută adecvată a corpului, de rezistență minimală la efort, de 
combatere a tendințelor de îngrășare sau de combatere a instalării premature a obezității 
la copil. În cadrul orelor de educație fizică, prin cooptarea specialiștilor în atletism (de 
la Facultatea de Educație Fizică și Sport – profesori și studenți) se vor elabora și aplica 
metode minimale în ceea ce privește alergarea.

Problema mersului pe bicicletă se va putea rezolva prin implicarea organizațiilor 
deja existente în oraș (Cicloturism Napoca, Clujul Pedalează etc.), printr-un parteneri-
at, acestea putând pune la dispoziție și numărul necesar de biciclete care să faciliteze 
accesul tuturor școlarilor de clasa I. După modelul deja enunțat în ceea ce privește 
înotul și alergarea, prin implicarea profesorilor de sport, a specialiștilor în domeniu, 
a profesorilor și studenților de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul 
este perfect sustenabil. Colaborarea între cadrele universitare și cele din învățământul 
primar sau gimnazial reprezintă, în esență, cheia acestui program menit a forma deprin-
derile esențiale în ceea ce privește mișcarea fizică, în apă și pe uscat, a tinerilor vlăstare. 
În cele din urmă, pe final de an școlar, se poate organiza o sesiune demonstrativă care 
să intre mai apoi într-o tradiție la nivel de oraș, o zi specială în care copiii, părinții, 
aparținătorii, cadrele didactice, spectatorii neutri, să-i vadă în plină acțiune pe cei mai 
mici dintre școlari.

Stadiu: Nu s-au realizat progrese în cadrul acestui program, probabil o întâlnire 
între profesioniștii din atletism, înot și ciclism să poată da un răspuns în legătură cu 
viabilitatea ideii și oportunitatea sprijinirii ei cu fonduri. Menționăm că s-a realizat un 
prim pas pe care îl considerăm ca fiind relevant, evenimentul „Sărbătoarea înotului” 
organizat în primă ediție la Cluj-Napoca în noiembrie 2018 de către Asociația Sports 
Culture. Evenimentul de înot de 24 de ore a adus în apele Bazinul Olimpic Grigorescu 
un număr de aproximativ 500 de înotători, incluzând o probă dedicată școlilor și clu-
burilor care a angrenat un număr de 200 de elevi. Această acțiune reprezintă un bun 
punct de pornire din perspectiva implicării elevilor alături de părinți și profesori în a 
petrece constructiv timpul împreună.

Programul 50 Plus are ca și principal criteriu vârsta: peste 50 de ani. În cadrul 
acestui program vor fi dezvoltate activități de mișcare în aer liber și sport menite a 
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crește apetitul persoanelor trecute de 50 de ani pentru a-și petrece timpul liber într-un 
cadru organizat, unitar, conform unui grafic al activităților ușor de urmărit și simplu 
de aplicat. Programul activităților va fi afișat la început de an și va fi împărțit în pa-
tru semestre, pe anotimpuri: Iarna: decembrie, ianuarie, februarie; Primăvara: martie, 
aprilie, mai; Vara: iunie, iulie, august; Toamna: septembrie, octombrie, noiembrie. Se 
va întocmi un clasament după fiecare semestru, clasament ce va fi afișat la primăriile 
de cartier dar și la sediul central al Primăriei municipiului Cluj-Napoca. Clasamentul 
se va întocmi simplu: după finalizarea uneia dintre probe se vor puncta primii 10, cu 
puncte cuprinse între 10 (pentru învingător) și 1 (pentru cel clasat pe locul 10). După 
finalizarea tuturor probelor se va proceda la întocmirea unui clasament general pe baza 
cumulului punctelor obținute în fiecare probă.

Probele vor fi: pentru iarnă: schi (pârtia Feleacu și/sau Băișoara); pentru primăvară: 
alergare (probe accesibile); pentru vară: șah, tenis de câmp; pentru toamnă: tenis de 
masă. Programul detaliat al probelor poate fi elaborat în colaborare cu cadrele didactice 
de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu studenții și voluntarii. 

Stadiu: În cadrul acestui program nu s-au identificat progrese. 
Clujul alb pornește de la convingerea că tradiția sporturilor de iarnă poate fi reîn-

nodată la Cluj. În istoria sportivă a orașului se pot găsi adevărate repere în domeniu, 
știindu-se că aici au existat echipe de hochei, mari campioni în patinaj (să nu uităm că în 
1928 sediul Federației Române de Patinaj era la Cluj) și o veritabilă școală de schi (dacă 
ne gândim doar la celebrul profesor Dan Căpitan). Pe structura existentă, cu pârtiile de 
la Feleacu și Băișoara, cu posibilitățile moderne de montare a patinoarelor artificiale și 
cu o concentrare a energiilor înspre acest domeniu, pronosticăm o renaștere rapidă a 
acestor sporturi aflate pe nedrept în umbră în ultimele decenii. În același timp se pot 
crea competiții la nivel de sport de masă, cu condiția să existe un calendar aplicat tutu-
ror acestor forme de mișcare în aer liber. Într-o colaborare cu specialiștii de la Facultatea 
de Educație Fizică și Sport, pe structurile deja existente dar și pe amenajări care să nu 
comporte un efort material considerabil, se pot contura competiții de largă respirație, 
la nivel de sport de masă, cu o periodicitate bine determinată și cu rezultate ușor de 
evaluat, în prima fază. Mai apoi, în faza a doua, se poate lucra pe module, diferențiat, 
astfel încât să își poată face loc și un embrion profesionist (care să se dezvolte și el, 
pornind de la selecție-copii și ajungând până la înființarea unui centru de sporturi 
de iarnă la Cluj). De la competiții cu caracter de agrement permanentizate (în genul 
Serbărilor Zăpezii) și până la stabilirea unor etape săptămânale pentru practicanții 
sportului de masă (concursuri în care punctele să se cumuleze), Clujul poate deveni 
un pol al sporturilor de iarnă. 

Stadiu: Nu s-au găsit încă soluții pentru acest program. 
Programul Fără Handicap pornește de la premisa că în municipiul Cluj-Napoca fie-

care cetățean este indispensabil. În prima fază a proiectului se vor identifica persoanele 
cu handicap (în colaborare cu doamna Sally Lamont) și se va verifica disponibilitatea 
acestora de a participa la activități sportive organizate. În funcție de aceste răspunsuri 
se va stabili un program competițional clar, probele propuse fiind următoarele: schi, 
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tenis de masă, baschet specific, natație, probe de atletism. Ar fi o premieră pentru Cluj 
Arena, de exemplu, să găzduiască probele atletice, așa cum ar constitui o adevărată 
mândrie pentru clujeni să poată participa la competițiile specifice pentru persoanele 
cu dizabilități ce s-ar desfășura în piscinele din oraș, pe pârtiile din apropiere sau în 
sălile de sport. S-ar crea de asemenea un puternic sentiment de solidaritate, o sensibi-
lizare a sponsorilor și dezvoltarea unui spirit de camaraderie care să meargă dincolo 
de barierele arbitrare. De la bunele intenții s-ar putea trece cu adevărat la fapte, aceste 
persoane putându-se bucura de condiții egale în ceea ce privește accesibilitatea la bazele 
sportive ale Clujului. Una dintre competițiile cu adevărat inedite ar putea fi aceea în 
care un cuplu format dintr-o persoană cu dizabilități și una fără acest tip de probleme 
să participe, ca echipă, în cadrul aceluiași concurs.

Stadiu: Cooptarea celor de la Federația Paralimpică Română este primordială, even-
tual includerea acestui punct în programul acestei federații, mai cu seamă că președinta 
acestui for activează în Cluj, doamna Sally Lamont. 

4. Concluzii și perspective

Strategia grupului Sport a primit o substanțială gură de oxigen de dată recentă 
în cadrul unei ceremonii care a avut loc miercuri, 6 decembrie 2017, la Parlamentul 
European din Bruxelles, municipiului Cluj-Napoca fiindu-i acordat titlul de Oraș Eu-
ropean al Sportului 2018 „European City of Sport 2018”. Premiul a fost oferit de către 
ACES Europe (The European Capitals and Cities of Sport Federation), iar ceremonia de 
acordare a premiilor a reunit aproape 40 de orașe mari și mici care au fost premiate cu 
unul dintre cele trei titluri: European City of Sport – titlu ce poate fi acordat municipiilor 
europene cu o populație oficială între 25,000 – 499,999 locuitori, titlu acordat și muni-
cipiului nostru; European Community of Sport – titlu ce poate fi acordat unei comunități 
europene formată din cel mult 3 municipii care împreună au o populație între 25,000 
– 499,999 locuitori; și European Capital of Sport – titlu ce se acordă unui municipiu cu o 
populație de cel puțin 500,000 de locuitori pe teritoriul european.

Conform aprecierilor primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, „acest 
titlu câștigat reprezintă o recunoaștere europeană a viziunii și eforturilor comunității 
noastre în susținerea investițiilor în domeniul infrastructurii sportive, a politicilor pu-
blice de promovare a sportului de masă și a recunoașterii evenimentelor sportive de 
nivel național și european organizate în orașul nostru” (Boc, 2017). În atari condiții, 
considerăm că politicile publice de promovare a sportului de masă vor fi urmărite 
cu și mai mare asiduitate, iar punctele Grupului de Lucru Sport și Comunitate vor fi 
cu atât mai mult în atenția forurilor competente în măsură de a aloca fonduri pentru 
sprijinirea lor. 

De asemenea, considerăm că prin apariția Parcului Sportiv din Gheorghieni s-a 
creat o infrastructură ce a putut fi folosită la unele dintre punctele strategiei noastre, 
ca parte componentă a unor acțiuni mai ample sau chiar prin preluarea în totalitate 
a unora dintre punctele acestui grup de lucru (inclusiv prin revizuirea unora dintre 
puncte având în vedere noile realități din teren). Se pot astfel organiza, pe viitor, cen-
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tralizat, mici „olimpiade” între cartiere, ele fiind redimensionate pe sporturile care pot 
fi practicate în acest parc sportiv (tenis de masă, popice, alergare, tenis de câmp, fotbal, 
tenis cu piciorul, baschet, sporturi pentru seniori, etc.). 

Un punct esențial pe care dorim să îl evidențiem este legat de faptul că Clujul 
deține un avantaj competitiv esențial, acela al înlănțuirii perfecte a câtorva puncte de 
infrastructură care îl evidențiază și individualizează: terenurile de tenis și toată infra-
structura din Parcul Rozelor, precum și întreaga porțiune de faleză a Someșului unde 
ființează, până în zona Operei Maghiare obiective sportive importante: Parcul Sportiv 
Iuliu Hațieganu, Bazinul Olimpic, Sala Sporturilor Horia Demian, Sala Polivalentă, Cluj 
Arena, Parcul Central. Pe această linie care cuprinde mai bine de 2 kilometri în linie 
dreaptă se pot desfășura competiții care să implice sportul de masă în condiții optime 
ce țin de mai mulți factori ce facilitează demersul: terenuri de sport, locuri de cazare, 
locuri pentru servit masa, centre de recuperare, peisaj complex, aer mai puțin poluat. 
Pe această porțiune se pot gândi adevărate desfășurări de forțe care să implice mase 
mari de clujeni (și nu numai) care să practice mișcarea și sportul de masă. 

În fapt, acest lucru a prins contur în 2018 când o inițiativă privată a demarat Sports 
Festival, eveniment complex care s-a sprijinit exact pe acest avantaj al Clujului, respectiv 
al infrastructurii propice desfășurării unui eveniment de anvergură. Tocmai de aceea 
ne exprimăm considerația pentru organizatori și facem demersuri ca Sports Festival 
să facă parte integrantă din această strategie. S-a organizat o grupă a Campionatului 
European de Baschet la Cluj (ceea ce a avut darul de a pune orașul pe harta europeană a 
acestui sport), ceea ce a însemnat foarte mult pentru oraș. De asemenea s-au organizat, 
succesiv, mai multe ediții ale Davis Cup și Fed Cup, a Campionatului European de 
Gimnastică și s-au sprijinit din fonduri publice foarte multe proiecte sportive dintre 
care unele care au căpătat tradiție la Cluj și au intrat în conștiința publică. 

Apreciem de asemenea inițiative precum cea a Asociației Sports Culture care prin 
evenimentul Sărbătoarea Înotului a demonstrat că ne putem simți bine împreună, într-
un mod sănătos și constructiv. Fără a pune accentul pe competiție, evenimentul ce se 
dorește a deveni o tradiție anuală, vine ca o oportunitate „pentru a ne bucura de înot 
într-un mediu prietenos care să ne permită să învățăm unul de la celălalt … cum să 
facem mișcare petrecând timp cu familia și prietenii”. Viziunea ce stă la baza acțiunilor 
întreprinse de către asociație este ancorată în promovarea sportului ca stil de viață 
pentru întreaga comunitate, acesta fiind necesar în atingerea unui echilibru armonios 
pe care orașul nostru îl merită.

După modelul sprijinirii de către unele companii a sportului profesionist, găsim că 
acestea ar putea fi atrase în viitor și înspre sprijinirea sportului de masă, în măsura în 
care proiectele inter-instituționale vor avea consistența necesară. 

Strategia în cadrul căreia au fost dezvoltate programele operaționale ce fac obiectul 
acestui studiu rămâne în plină dezvoltare. Literatura de specialitate continuă să ne 
vină în ajutor în proiectarea programelor, iar acțiunile întreprinse ne aduc feedback-ul 
necesar pentru a merge înainte, planificarea și controlul mergând mână în mână și la 
nivelul acestui grup de lucru. Depinde de noi să știm să exploatăm acest context unic 
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pe care Clujul ni-l oferă prin dinamism, diversitate și receptivitate. Documentarea 
acestei experiențe considerăm că poate fi utilă și în viitor prin adaptarea strategiei și 
programelor operaționale la nivelul diverselor comunități.
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