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Către,  

Ministerul Educaţiei Naționale 

În atenția domnului secretar de stat Kallós Zoltán 

 

Stimate domnule secretar de stat, 

 

În urma adresei primite de la domnul Farkas Csaba Levente, de la Centrul Școlar Sportiv 

Gheorgheni referitor la introducerea a hocheiului pe gheată, a hocheiului pe role și a 

hocheiului de stradă (street hochei) în Calendarul Olimpiadei Naționale a Sportului 

Școlar, Vă comunicăm următoarele: 

După cum se știe, activitățile fizice și sportive aduc o mulțime de beneficii în plan fizic și 

mental. Există o sumedenie de dovezi științifice privind efectele pozitive ale sportului și 

ale activității fizice precum: bucuria jocului de hochei pe gheață, dezvoltarea 

armonioasă a individului, prin educație fizică, susținerea practicării sporturilor 

tradiționale, cultivarea în rândul copiilor și a elevilor a unui comportament adecvat în 

relațiile interpersonale și de grup bazat pe respect și pe fair-play, de eliminarea violenței 

din sport, prin practicarea organizată și sistematică a sportului de masă. 

Conștienți de toate aceste beneficii pe care le are sportul asupra vieţii și faptul că în 

județul Harghita există a tradiție de aproape de jumătate de secol a hocheiului pe 

gheață, care a educat sute de sportivi la școli și cluburi sportive, care au participat la 

campionate naționale și internaționale, Consiliul Județean Harghita consideră oportun 

dezvoltarea hocheiului pe gheață prin asigurarea unor condiții adecvate practicării 

acestuia prin introducerea în Calendarul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 

competițiile de hochei pe gheață, hochei pe role și hocheiului de stradă.  

În baza celor prezentate și având în vedere prevederile legale în vigoare cu privire la 

organizarea competițiilor sportive școlare, respectiv prevederile Ordinului Ministrului 
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Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea 

Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a 

Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților 

educative, școlare și extrașcolare, ale Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației 

Naționale nr. 3393/2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul 

gimnazial, prevederile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4916/2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare, 

cu toate modificările și completările ulterioare precum și regulamentul Federației 

Române de Hochei pe Gheață, Vă rugăm să aprobați introducerea începând cu anul 

școlar 2022-2023, pentru elevii din învățământul primar și cel gimnazial în Calendarul 

Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar următoarele competiții: hochei pe gheață, 

hochei pe role și hochei de stradă (street hochei). 

În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim anticipat pentru implicarea 

dumneavoastră în acest demers important. 

 

Cu stimă,  

 

Bíró Barna Botond        Zonda Erika 

vicepreședinte director general 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miercurea Ciuc, la data de 14 iunie 2022  
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