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HOCHEI PENTRU ROMÂNIA 

HOCHEI PENTRU ROMÂNIA trebuie să însemne performanță. Iar performanța se poate obține prin: 

 

A. Îmbunătățirea coordonării și echilibrului național. Pentru aceasta FRHG va: 

- acționa, în continuare, pentru asigurarea unui climat de liniște și echilibru în cadrul activității hocheistice 

- descuraja, în continuare, orice conflicte de natură etnică, religioasă, politică, de gen etc. 

- menține mereu o poziție echilibrată de susținere a acestui sport și de unitate între participanții la activitatea 

hocheistică 

- promova angajamentul pentru un sport curat  

 

B. Dezvoltarea jocului. Pentru aceasta FRHG va: 

- susține programe solide pentru Campionatele Naționale consacrate 

- încuraja crearea de noi formate de competiții  

- dinamiza activitatea hocheistică 
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HOCHEI PENTRU ROMÂNIA 

CONTEXT 

 

A. EXTERN 

- Creșterea numărului practicanților de hochei pe gheață de toate vârstele, fete și băieți, devenind tot 

mai atractiv pentru sportivi și spectatori datorită faptului că este sportul de echipă cel mai rapid din 

lume și spectaculos prin elemente tehnice 

- Pandemia COVID-19 

- Creșterea costurilor cu energia electrică/carburanți etc 

- Călătoriile devin tot mai dificile 

 

B. INTERN (1) 

- Începând cu 2014, FRHG împreună cu cluburile de hochei pe gheață, au reușit performanța de a 

aduce România de pe locul 34, pe locul 22 în lume. 
 

- Munca FRHG a fost și mai dificilă în condițiile în care în ultimii 8 – 10 ani nu s-a construit nici un 

singur patinoar în București, Suceava, Buzău, Iași, Galați, iar patinoarele construite în Gheorgheni, 

Sf Gheorghe, Miercurea Ciuc, Tg Mureș nu au asigurat dezvoltarea echilibrată a activității 

hocheistice. 
 

- Începând cu 2014 FRHG a trebuit să achite datorii istorice de peste 1 milion de euro.  
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HOCHEI PENTRU ROMÂNIA 

CONTEXT  

 

B. INTERN (2) 

- La acestea s-au adăugat subfinanțarea de la Ministerul Sportului, mai ales începând cu 2021. În 

condiţiile în care, principala sursă de venituri proprii, Patinoarul Mihai Flamaropol din Bucureşti, nu mai 

este funcţional din primăvara lui 2013. 

 

- FRHG a adus spre organizare, în România, 6 Campionate Mondiale la categoriile de vârstă: Seniori, 

Senioare, Tineret U20, Juniori U18. Cât și un Turneu de calificare la Olimpiadă de Iarnă de la Beijing. 

Total: 7 competiții internaționale importante care contează în punctajul țărilor pe plan mondial. 

 

- FRHG a participat pentru prima oară cu loturile naționale de copii U12 și U14 la competiții 

internaționale. După două prezențe consecutive, participarea s-a întrerupt din cauza pandemiei COVID. 

 

- FRHG a lansat programul “Învaţă să joci hochei”. Programul are ca obiectiv promovarea și atragerea 

copiilor cu vârste între 6 – 10 ani, în practicarea celui mai frumos sport de echipă, hocheiul pe gheață. 

De la lansare (2014), acest prgram s-a concretizat cu o creștere anuală de aproximativ 200 de copii 

legitimați la cluburile sportive.  

 

- FRHG a organizat 4 ani consecutiv, câte 1 lună de pregătire (august) în cadrul Taberei de dezvoltare şi 

perfecţionare. Cursanţii, sportivi și antrenori, au beneficiat în fiecare an de experienţa a câte 4 

specialişti din top managementul de hochei pe gheață din SUA, atât la antrenamentele de specialitate 

cât și la pregătirea teoretică. 

 

 

 

 

 



HOCHEI PENTRU ROMÂNIA 

Ținând cont de CONTEXT (extern și intern) și Analizând perioada 2014 – 2022 din perspectiva evoluției rezultatelor echipelor 

naționale ale României la Campionatele Mondiale și a participării României la Jocurile Olimpice pentru Tineret, 

 

am definit DIRECȚIA STRATEGICĂ (MISIUNE, VIZIUNE, VALORI) și am identificat OBIECTIVELE STRATEGICE, descriind direcțiile 

pe care trebuie acționat pentru următorii 10 – 12 ani 

MISIUNE 

VIZIUNE 

VALORI 

FRHG organizează și dezvoltă hocheiul pe gheață din România 

FRHG promovează hocheiul pe gheață ca fiind factor de educație, sănătate, performanță 

și integrare socială 

FRHG își asumă o serie de valori pe care dorește să le regăsească la toți cei care 

activează în hocheiul din România în vederea realizării MISIUNII: 

 Performanță: respectăm și susținem pe cel mai bun, pe cel care se pregătește cu 

perseverență, seriozitate și crede în victorie 

 Corectitudine/Integritate: acționăm în acord cu regulile și regulamentele sportive, 

suntem pentru un joc fără violență, fără rasism și fără folosirea substanțelor interzise 

 Demnitate: nu tolerăm nici o formă de discriminare de sex, cultură, religie 

 Echipă: împreună putem obține performanță, singuri nu putem construi nimic 
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OBIECTIVE STRATEGICE 

 

I_COPII 

DEZVOLTARE 

II_PERFORMANȚĂ 

III_DEZVOLTARE 
INFRASTRUCTURĂ 



HOCHEI PENTRU ROMÂNIA 

I_COPII_DEZVOLTARE 
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I_COPII_DEZVOLTARE 

 Implementarea unui Program Național Unic de Selecție, 

Pregătire și Dezvoltare (PNU) abilități pentru practicarea 

hocheiului pe gheață 

 

 Înființarea/Reînființarea de secţii de hochei pe gheaţă în 

școli cu sprijinul MEC și MS 

 

 Crearea centrelor de excelență pentru juniori cu atribuții în 

identificarea talentelor și pregătirea sportivilor pentru 

dezvoltarea capacității competitive 

 

 Reactivarea Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, 

incluzând hocheiul pe gheață împreună cu inline și cu street 

hochei 

 

 Extinderea organizării Cupelor sătești 

 

 Colaborarea cu toate părțile implicate pentru a asigura 

retenția copiilor în sistemul românesc de hochei pe gheață. 
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CUM se realizează obiectivul COPII_DEZVOLTARE (1) 

9 

 Dezvoltarea cantitativă și calitativă a procesului de selecție și pregătire a copiilor, fete și băieți 
 

 Pentru a dezvolta un standard de coaching aliniat celui internațional este obligatoriu ca, 

antrenorii români să cunoască tendințele și practicile internaționale în domeniu și să le 

transpună în programele de antrenament interne 
 

 Reînființarea/Înființarea claselor de hochei în învățământul primar/gimnazial. Este important 

ca, pe lângă procesul de învățare, jucătorii să aibă acces cât mai mult la antrenament. FRHG 

va colabora cu instituțiile de învățământ la stabilirea programei de pregătire sportivă. 

 

 



CUM se realizează obiectivul COPII_DEZVOLTARE (2) 
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 Crearea și Implementarea Programului Național Unic de Selecție, Pregătire și 

Dezvoltare (FRHG+IIHF) 

 

 Programe de formare și dezvoltare a antrenorilor din școli/cluburi (FRHG+IIHF) 
 

 Reluarea taberelor anuale de dezvoltare asigurând dezvoltarea continuă, 

sistematică, unitară a procesului de pregătire a copiilor (FRHG) 
 

 Olimpiada Națională a Sportului Școlar (FRHG+MEC) 

 

 Organizarea de evenimente ROHO (Crăciun, Paște, 1 Iunie etc) – FRHG  
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II_CREȘTEREA PERFORMANȚEI 
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Performanța presupune: 
 

 Îmbunătățirea rezultatelor echipelor naționale ale 

României (Seniori, Senioare, U20, U18) la evenimentele 

internaționale organizate sub egida IIHF (CM, calificări 

Olimpiadă etc.). 
 

 Asigurarea de către FRHG a unui management 

profesionist integrat cu știința și medicina sportivă la 

nivelul echipelor naționale. 
 

 Asigurarea de către FRHG de echipament, materiale, 

susținătoare de efort, medicamente. 

 

 Aplicarea pentru obținerea dreptului de a organiza 

Campionate Mondiale la toate categoriile de vârstă: 

Seniori, Senioare, U20 și U18. 
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 Îndeplinirea obiectivelor de performanță se realizează doar prin dezvoltarea continuă a jucătorilor prin antrenamente și meciuri. 

În acest sens, campionatele naționale ale României trebuie să crească în valoare. Este evident că trebuie acționat pentru 

campionate interne echilibrate. Obiectivul poate fi atins prin stabilirea unui program competițional care trebuie respectat de 

către cluburi. Recalibrată colaborarea dintre cluburi și federație, astfel încât să se asigure condițiile atât pentru realizarea 

obiectivelor echipelor naționale pe care FRHG le setează cât și realizarea obiectivelor cluburilor. 
 

 Continuarea procesului de naturalizare a sportivilor străini de valoare. Acest proces contribuie la creșterea competitivității 

jucătorilor la nivelul echipelor de club pentru posturile din echipa națională, cu impact pozitiv direct asupra valorii jucătorilor 

autohtoni și, implicit a creșterii performanței. 
 

 Programe de Mentoring care să asigure: pregătirea sportivilor pentru performanțe durabile pe termen lung, îmbunătățirea 

eficienței echipei și a mentalității comune. 
 

 Creșterea nr. etapelor de pregătire centralizată pentru loturile naționale. FRHG asigură stagii naționale și internaționale de 

pregătire. 
 

 Colaborare FRHG cu IIHF pentru asigurarea Programelor de performanţă şi dezvoltare a competențelor tehnice având drept 

rezultat direct definirea clară a traseului către performanță.  
 

 Asumarea și conștientizarea că performanța înseamnă: seriozitate, respect, demnitate, echipă, autoevaluare corectă, echilibru. 

 



CUM se realizează obiectivul CREȘTEREA PERFORMANȚEI (2) 
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FRHG urmărește: 

 Să asigure suportul necesar pentru atingerea performanței la toate evenimentele internaționale organizate sub egida IIHF și 

CIO la toate categoriile de vârstă. Asigurarea suportului tehnic (filmare, analiză şi statistică) necesar echipelor naţionale. 
 

 Colaborarea eficientă cu Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, în vederea susţinerii finanţării necesare 

activităţii hocheistice. 
 

 Intărirea Campionatelor Naționale și construirea de noi competiții. 
 

 Colaborarea eficientă cu echipele/cluburile din care fac parte sportivii eligibili pentru selecționarea la echipele naționale. 
 

 Susținerea/încurajarea unui număr cât mai mare de specialişti (antrenori, menageri echipament etc) care doresc perfecţionarea 

profesională. 
 

 Promovarea, stabilirea de parteneriate, atragerea de fonduri. 
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HOCHEI PENTRU ROMÂNIA 

III_DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ 
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A. DEZVOLTAREA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ A INFRASTRUCTURII PROFESIONALE prin: 

 Pregătirea și perfecționarea antrenorilor și a arbitrilor tineri proveniți din jucătorii de hochei pe gheață. 
 

 Îmbunătățirea calității în arbitrajul intern prin organizarea de cursuri, prin colaborările cu arbitrii străini/IIHF. 
 

 Colaborarea cu toate părțile implicate în activitatea hocheistică pentru asigurarea suportului material în recrutarea, dezvoltarea 

şi păstrarea antrenorilor. 

 

 

 

 



III_DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ 
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B. DEZVOLTAREA BAZEI SPORTIVE: 

 

 FRHG are aprobat încă din 2014 Programul Național de construire a patinoarelor în marile orașe. 
 

 Programul urmărește asigurarea unei dezvoltări echilibrate a activității hocheistice, în special necesitatea stringentă a 

construirii unei infrastructuri în județele și/sau localitățile cu potențial demografic, economic și, nu în ultimul rând cu tradiție în 

activitatea hocheistică: București, Suceava, Galați, Rădăuți, Ploiești, Buzău. Avem certitudinea că aceste obiective vor contribui 

la creșterea gradului de sănătate a populației, precum și la redresarea rezultatelor sportului românesc în competițiile sportive 

internaționale. 
 

 FRHG susține construirea de patinoare în regiuni geografice cu tradiție și potențial în activitatea de hochei pe gheață (Moldova, 

Muntenia) prin punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a documentației necesare. 
 

 FRHG susține colaborarea cu Administrația Publică Centrală și Locală, cu CNI. 

 

 



 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HOCHEI PE GHEAȚĂ susține asigurarea 
accesului egal pentru toți, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, 
religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 
handicap etc, la practicarea sporturilor de iarnă în general și a hocheiului 
pe gheață în special 
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