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Stimate cititor, 

Consiliul Județean Harghita se află dincolo de o perioadă definitorie în ceea ce privește 

activitatea sa.  În anii 2018 și 2019  am lansat mai multe proiecte cheie, dar, desigur, am pus 

același accent pe evenimentele noastre tradiționale, ca și în anii precedenți. 

Un demers important a fost acela că, în anul 2018, am construit ruta de pelerinaj Via Mariae.   

Drumul de pelerinaj de 100 de kilometri a devenit disponibil începând cu data de 13 mai 

2018, pe traseul Praid–Șumuleu Ciuc, realizând un pasaj pe rutele care traversează bazinele 

Odorhei și Gheorgheni.  

Tot în această perioadă  am dezvoltat aplicația telefonică Visit Harghita, care are un rol vital 

în promovarea turismului și valorilor județului. Această perioadă s-a mai caracterizat prin 

unul dintre cele mai semnificative evenimente istorice, deoarece, la data de 1 iunie 2019, 

Papa Francisc a efectuat o vizită la Șumuleu Ciuc. Acest eveniment a însemnat întărirea 

religiei catolice, recunoașterea Ținutului Secuiesc, care are o semnificație deosebită în viața 

maghiarilor din Transilvania. 

Totodată, am pus un accent deosebit pe sprijinirea și cooperarea cu cultele religioase, pe 

promovarea valorilor familiale și culturale. Pentru un județ cu locuitori cât mai sănătoși, am 

organizat programul de screening pentru sănătate cu intervenția echipei medicale a 

județului Bács-Kiskun din Ungaria. Am realizat numeroase investiții în spitale, am extins 

numărul personalului medical și din acest punct de vedere am atins un punct de reper în 

2018 prin construirea de apartamente pentru medici, creând astfel posibilitatea de a stabili 

noi specialități și de a extinde posibilitățile de investigație. 

Am lucrat pentru o infrastructură mai dezvoltată, am construit și am modernizat noi drumuri 

și poduri, asigurând astfel interconectarea dintre localități. În același timp, am pus un mare 

accent pe construirea trotuarelor, pentru siguranța locuitorilor. 

În ultima perioadă ne-am orientat din ce în ce mai mult spre tineri. Astfel, în octombrie 2019 

am lansat programul Internship și totodată cooperăm cu practicanții din licee și universități.  
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Pe lângă acestea, am făcut nenumărați pași pentru ca locuitorii județului să se simtă în 

siguranță, să fie mai sănătoși și mai mulțumiți. Raportul de mai jos are ca scop să vă facă o 

prezentare a acestor evenimente.  
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FAMILIE ȘI TINERET 

----- 

Promovarea valorilor familiale şi culturale în județul Harghita 

La fel ca în anii precedenți, în cadrul programului privind familiile al Consiliului Județean 

Harghita, am organizat mai multe evenimente, care erau axate pe promovarea valorilor 

familiale și culturale, având ca rezultat desfășurarea unor evenimente cu multiple tematici. 

Ziua tineretului și a familiei din județul Harghita 

Am organizat acest eveniment și în anii 2018, respectiv 

2019. La evenimentele consacrate  familiilor și copiilor, 

organizate în mai multe locații, au participat mai mult de 

300 de vizitatori. 

Sub arcada sediului Consiliului Județean Harghita, precum 

și pe spațiul liber din fața clădirii, cei interesați au putut 

participa la activități artizanale (cioplitul lemnului, 

ceramică, manufacturarea de jucării, producerea brățărilor, 

pictatul mobilelor), activități creative de desenare, colț 

pentru fotografie tematică, prezentări de instrumente muzicale (tobă, chitară, flaut etc.) 

patinaj cu role, exerciții de wave board. A avut un succes imens activitatea de jocuri și 

dansuri populare derulată de  Ádám Katalin, prezentarea ținută de salvamontiști, cu titlul 

Turism montan în siguranță pentru copii, activitatea Să ne împrietenim cu câinele condusă 

de conducătorul Asociației Smart Dogs Club,  Jakab Tamás, precum și teatrul de păpuși 

Vulpea și iepurașii organizat de grupul Fakalinka. Punctul culminant a fost concertul cu 

melodii pentru copii al grupului Alma. 
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La Biblioteca Județeană Kájoni János a avut loc un recital comun de cântece al copiilor 

participanți, dar și activități de pictură pe față; la Lăzarea, familiile cu copii mici și cei 

interesați, au putut vizita expoziția Pe tărâmul păpușilor, prin cooperare cu grupul de teatru 

cu păpuși Halvirág. 

La evenimentul organizat de Centrul Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Harghita, la Ulieș au fost desfășurate 

prezentări de meșteșuguri populare (împletit coșuri, 

vopsitul mobilelor, prelucrarea lânii), precum și 

jocuri în aer liber și cursuri de dansuri populare. 

 În anul 2019 evenimentul s-a mutat în parcul central din Miercurea Ciuc și în piața Libertății. 

Au fost organizate activități de meșteșugărit (cioplit, olărit, pregătirea de jocuri, sfori, brățări, 

vopsit etc.) desenare creativă, colț de fotografie, prezentări de instrumente muzicale (tobă, 

chitară, flaut), teatru de păpuși, concerte pentru copii, curs de dansuri populare și alte 

prezentări. Cei interesați s-au bucurat de jocurile populare și cursul de dans popular al 

doamnei  Ádám Katalin, prezentările de teatru de păpuși ale grupurilor Fakalinka și Halvirág, 

respectiv recitalul de dansuri  Pöttöm Palkó și concertul grupului Makám. 

Sărbătorirea adventului  

În anul 2016, serbările legate de Advent, au fost organizate în trei locații: la Odorheiu 

Secuiesc, și Gheorgheni în data de 6 decembrie, iar la Miercurea Ciuc în data de 14 

decembrie. 

Grupul de lucru pentru coordonarea derulării programelor și activităților Consiliului 

Județean Harghita  și ale unităților subordonate destinate sprijinirii directe sau indirecte ale 

familiilor din județul Harghita 

Grupul de lucru și-a continuat activitatea și în anul 2018 în cadrul programului Promovarea 

valorilor familiale şi culturale în județul Harghita și a formulat propuneri referitoare la  

măsurile în interesul familiilor, în sensul că, acestea să fie axate în special pe sprijinirea 
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familiilor în obținerea locuințelor, asigurarea traiului, respectiv în corelarea muncii/vieții 

familiale/creșterea copiilor. Propunerile elaborate au atins tema reducerilor de taxe pentru 

familiile cu copii, introducerea sprijinului pentru obținerea căminului, elaborarea și 

introducerea unui sistem de subvenții pentru susținerea familiilor antreprenori. Au fost 

căutate și soluții prin care s-ar putea veni în ajutorul familiilor la nașterea unui copil, prin 

munca cu program redus, sau un pachet de sprijin special. Pe lângă toate acestea s-a pus 

accent pe sprijinirea programului after school, programul creșă, programul de dezvoltare 

timpurie, elaborarea unei rețele de asistenți medicali de îngrijire. 

Programul de sprijinire a activităţilor destinate familiilor 

Scopul programului este acordarea finanțării nerambursabile pentru organizațiile, 

asociațiile, fundațiile și cultele religioase care își desfășoară activitatea în raza administrativ-

teritorială a județului Harghita, în favoarea familiilor și derulează următoarele activități: 

 organizarea forurilor, întâlnirilor, conferințelor și consfătuirilor destinate familiilor; 

 organizarea programelor destinate copiilor;  

 organizarea programelor mamă și copil. 

Astfel, a fost organizată și în anul 2018, Întâlnirea adresată femeilor, la Șumuleu Ciuc, iar  în 

anul 2019 s-a ținut conferința cu privire la rețeaua familiilor din Transilvania.  Alături de 

acestea, în anii 2018 și 2019, s-au desfășurat programele având tema cum să ne dezvoltăm 

pe noi înșiși și copiii noștri prin „viața sufletească”, totodată fiind organizate evenimente 

destinate copiilor și familiilor. Cei interesați au participat la activități destinate părinților 

având copii cu dizabilități și s-a organizat săptămâna religioasă pentru familiile din Cozmeni. 

Asociațiile interesate au depus proiecte pentru finanțarea întrunirilor de familie cu scopul 

păstrării tradițiilor, cu titlul Trăim într-o familie, Ziua familiilor, respectiv Sprijinirea 

părinților. 

Ziua Tineretului  

Ziua Tineretului a fost instituită oficial în anul 2004 în România, iar pentru sărbătorirea 

acesteia, Consiliul Judeţean Harghita organizează anual diferite activități, în colaborare cu 
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tinerii voluntari și diferite instituții și asociații, sub denumirea de Ziua Națională a Tineretului 

în județul Harghita. 

Prin programele organizate am încercat să-i îndemnăm pe tineri să participe la evenimente 

care se desfășoară în mijlocul naturii, astfel am avut o serie de activități, care au contribuit la 

practicarea sporturilor, la adoptarea unui stil de viață sănătos, la educație și cultură, la 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale și asigurarea unui trai decent, deoarece acestea 

reprezintă nevoile lor în momentul actual.  

Consiliul Județean Harghita a declarat anul 2018 ca fiind Anul tineretului, astfel în cadrul 

tuturor programelor sale și ale unităților subordonate, în acest an s-au organizat și mai 

multe activități destinate tinerilor. Datorită acestui fapt, în acest an Zilele tineretului a 

devenit un eveniment derulat pe parcursul unei săptămâni întregi, cu diferite activități 

culturale, științifice, sportive, educative, informative sau de formare, prezentări și 

workshop-uri adresate tinerilor. 

În anul 2018, Consiliul Județean Harghita, sub egida 

Anului Tineretului a oferit o serie de oportunități de 

prezentare pentru ca tinerii absolvenți, elevii și 

studenții de artă să-și promoveze creațiile. Astfel, 

Galeria de artă a Consiliului Județean Harghita s-a 

transformat în Spațiul tineretului. Tot în spiritul 

artelor am organizat și workshop-ul destinat elevilor 

din liceele de artă, intitulat Youth is, marad is, în 

cadrul proiectului CreArt, iar workshop-ul de 

fotografie a ținut o săptămână întreagă.  

Paralel cu aceste activități, pentru elevii șahiști a fost organizată o activitate de șah simultan, 

cu participarea șahistului internațional Bíró Sándor, eveniment, unde au participat peste 25 

tineri din diferite zone ale județului. 
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Tot în aceeași zi, la Șumuleu Ciuc, la sediul Fundației Sfântul Francisc de la Deva a avut loc o 

activitate culinară cu Jánossy Alíz și tinerii de la casa Szent István (în organizarea Editurii  

Hargita Népe). Cu ocazia acestui eveniment am dorit să atragem atenția asupra unui stil de 

viață sănătos. 

Tot la Miercurea Ciuc, în sala festivă de la Școala Generală József Attila a avut loc 

prezentarea talentelor (pian, sintetizator, fluier) și casa dansului popular pentru copii cu 

învățarea de melodii populare, în colaborare cu Şcoala Populară de Artă și Meserii a 

Județului Harghita. 

În subsolul de la Centrul Cultural Județean Harghita, în organizarea acestei instituții a avut 

loc masa rotundă Siguranța tinerilor în mediul online cu moderator: Simó Irma, psiholog și 

invitați: pedagogi, profesori, părinți, tineri conducători, studenți. Tot aici a avut loc 

proiectarea pentru tineri a  filmului documentar „Ultra”, în cadrul proiectului KineDok, care 

reflectă asupra importanței practicării sporturilor și motivației necesare.   

La Biblioteca Județeană Kájoni János a fost deschisă expoziția Öko tavasz cu lucrările elevilor 

din clasele V-VIII, realizate din materiale reciclabile.   

La Odorheiu-Secuiesc timp de mai multe zile au fost derulate activități în atelierul de 

tâmplărie de la Școala Profesională Bányai János:  Team building, pictură pe mobilă cu 

motive tradiționale, coordonat de psihologul Lőrincz Csilla, sub coordonarea Centrului 

Județean de Resurse și de Asistență Educațională Harghita. 

La Centrele de plasament din Subcetate și Tulgheș, în organizarea Direcției Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita s-a organizat ziua deschisă și balul mascat 

dedicat tinerilor. 

În cadrul programelor, la sediul Consiliului Județean Harghita a fost organizat un forum 

interactiv, cu tema antreprenoriatului pentru toți tinerii interesați, deoarece fenomenul de 

migrație a tinerilor din țară reprezintă o problemă primordială. Astfel, trebuie să asigurăm 

toate condițiile tinerilor în vederea lansării de afaceri și pentru crearea de loc de muncă. 
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Consiliul Județean Harghita prin programele sale de finanțare dorește să ofere tinerilor 

posibilitatea afirmării, relansării și dezvoltării, chiar și după eșecuri. 

Tinerii au participat la prezentările și dezbaterile: Alege să fii fermier! cu Cilip Árpád, tânăr 

fermier,  Alege să demarezi acasă o afacere! cu Király Szabolcs, inspector de specialitate,  

Prezentarea Start up 2018 cu Borsa Orsolya, consilier proiecte, prezentarea antreprenorului 

Bereczki Attila, care poate fi un exemplu de urmat pentru tineri, și în final, Oportunități în 

carieră cu Jánó Edit, de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Harghita. 

Tot la sediul Consiliului Județean Harghita, s-a desfășurat workshop-ul Orientare școlară și 

profesională, sub conducerea consilierului școlar Bartha Dalma, respectiv workshop-ul 

Sfaturi de carieră, sub conducerea consilierului școlar Kocsis Zsófia, în organizarea Centrului 

Județean de Resurse și de Asistență Educațională Harghita. 

La Biblioteca Județeană Kájoni János a avut loc un curs interactiv de economie: Economia 

zilelor noastre în analiza lui Drábik János, cu participarea studenților de la Universitatea 

Sapientia, Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane şi Inginerești din Miercurea Ciuc, 

sub conducerea doamnei prof. univ. dr. Péter E. Katalin.  

La Școala Generală Nagy Imre din Miercurea-Ciuc s-a derulat Biblioteca vie a elevilor de 

gimnaziu cu consilierul școlar Geréd Piroska, în organizarea Centrului Județean de Resurse și 

de Asistență Educațională Harghita. 

La  Vlăhița, în sala festivă a Liceului Gábor Áron, s-a desfășurat în aceeași zi vernisajul 

expoziției Fába vésett örökségünk, în organizarea Școlii Populare de Arte și Meserii Vámszer 

Géza.  

La data de 9 mai, activitățile s-au desfășurat mai ales la sediul Consiliului Județean Harghita, 

sub egida aniversării Zilei Europei. Consiliul Județean Harghita i-a premiat și în acest an pe 

acei tineri care desfășoară activități remarcabile în anumite domenii. 
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A fost recunoscută activitatea acelor tineri, care arată devotament și sunt specialiști în 

anumite domenii, care au ținut cont 

de oportunitățile oferite și au obținut 

finanțare în urma eforturilor depuse.  

Scopul Consiliului Județean Harghita 

este crearea condițiilor necesare, 

astfel ca tinerii să aleagă să trăiască pe 

tărâmurile natale. Printre demersurile 

întreprinse în acest sens se numără 

investițiile în infrastructură, dezvoltarea serviciilor din domeniul sănătății, învățământului și 

culturii, condiții favorabile mediului antreprenorial, activității din domeniul agriculturii. 

În sala de marmură a Consiliului Județean Harghita, în colaborare cu Uniunea Elevilor 

Maghiari din România,  au fost organizate cursurile interactive pentru elevi, cu următoarele 

teme: Firme locale, bune practici, lector: Kacsó Andrea, președintele Asociației Artfleur din 

Târgu-Mureș,  Comunicare online, elemente vizuale cu Szegedi Zsolt, membru de conducere 

al Uniunii Elevilor Maghiari din România, respectiv Redactarea CV-ului și a scrisorii de 

intenție.   

În organizarea Școlii Populare de Artă și Meserii Vámszer Géza a avut loc Prezentarea 

tinerilor interpreți, în sala Amfiteatru a consiliului județean. La Liceul Miron Cristea din 

Subcetate s-a desfășurat Concursul de literatură, organizat de Biblioteca Județeană Kájoni 

János.  

La sala festivă a Școlii Generale dr. Boga Alajos din Cozmeni a fost organizat spectacolul 

elevilor de la secția vioară a Școlii Populare de Artă și Meserii Vámszer Géza (vioară), iar în 

sala festivă a Școlii Generale Kiss Ferenc din Mădăraș, a avut loc concertul elevilor de la 

secția pian, sintetizator.   
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Casa de Cultură din Lăzarea a găzduit un spectacol cu participarea dansatorilor Grupului de 

dansuri populare Gyergyószéki, urmat de concertul de muzică populară al lui Kozma 

Zsombor și al formației sale. Serata s-a încheiat cu casa dansului popular.  

La Centrele de plasament din Tulgheș, Cristuru Secuiesc și Bilbor au fost organizate ziua 

porților deschise, sub coordonarea Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția 

Copilului Harghita.  

Evenimentele au continuat în parcul central, cu activitățile în aer liber pentru tineri, 

organizate în colaborare cu Direcția Județeană de Sport Harghita și Serviciului Public 

Salvamont și Salvaspeo al Consiliului Județean 

Harghita. Scopul programului a fost 

promovarea oportunităților de agreement. Cei 

interesați s-au familiarizat cu: activități de 

îndemnare, panou de cățărare, bushcraft și 

tehnici de supraviețuire, sub coordonarea 

domnului Koronka Sándor. Prezentarea 

activității de salvare, a scafandrilor și a câinilor 

de salvare a fost susținută de domnul Fekete 

Örs, Turismul montan în siguranță a fost 

prezentat de domnul Bertóti Zsolt, iar 

activitatea de salvaspeo  de către domnul 

Simon László. Activitățile de acordare a 

primului ajutor, serviciile de urgență au fost prezentate de reprezentanții Serviciului de 

ambulanță, și au fost susținute prezentări interactive cu tema stilului de viață sănătos, de 

către Direcția de Sănătate Publică Harghita. Cei interesați au putut cunoaște și practici de 

autoapărare, organizate de Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean și 

Clubului Sportiv Bushi Tokukai din Miercurea Ciuc. Prezentările de karate și kendo au fost 

susținute de maestrul Shihan Búzás Csaba.  
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La Șezătoarea din Sândominic, a fost organizată prezentarea activităților meșteșugărești 

destinate elevilor, în organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Harghita. 

Tot în cadrul programelor dedicate Anului tineretului a avut loc prezentarea și premierea 

lucrărilor realizate în cadrul Workshop-ului de fotografie, coordonat de domnul Iochom 

Zsolt. 

La biblioteca Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a avut loc prezentarea tinerilor 

medici rezidenți, iar în Galeria Székelyföld a fost organizată  expoziția intitulată: Irodalom és 

képzőművészet (Literatură și artă) din lucrările elevilor Liceului de Artă Nagy István, bazate 

pe operele poeților și scriitorilor contemporani, sub coordonarea Editurii Harghita. 

Pentru protejarea mediului înconjurător un grup de elevi, condus de salvamontiști, pe ruta 

Frumoasa–Pogányhavas a revopsit un traseu de drumeții de aproximativ șapte kilometri.  

La casa de cultură din Porumbenii Mari, a avut loc concursul de recitare organizat în 

memoria poetului Kányádi Sándor, intitulat: Fától fáig, verstől versig, sub coordonarea 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita. 

La Peștera Șugău a avut loc ziua porților deschise, cu această ocazie mai mulți tineri au 

vizitat gratuit peștera în compania salvamontiștilor. Evenimentul a fost organizat de Serviciul 
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Public Salvamont și Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita și Asociația Gyilkos-tó 

Adventure. 

La Centrele de Plasament din Cristuru Secuiesc, Bilbor, Ocland și Subcetate a avut loc ziua 

porților deschise, de exemplu la Bilbor s-a derulat programul intitulat Grădinarii pricepuți, 

iar la Subcetate concursul de gătit intitulat  Junior Chef. 

În data de 13 mai, s-a derulat pelerinajul intitulat  Cu tinerii pe Via Marie, unde participanții 

au parcurs traseul  Praid–Atia–Atid (23 de km), conduși de Molnár Sándor.  

Evenimentele s-au desfășurat în douăzeci de localități din județul Harghita și au fost 

frecventate de mai mult de 500 de participanți.  

În anul 2019 instituția noastră a organizat cea de a XV-a ediție a Zilelor Tineretului, astfel în 

perioada 9–10 mai, în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, Direcția 

Județeană de Sport și Tineret, organizațiile de tineret din județul Harghita s-a derulat un vast 

program destinat elevilor și tinerilor din județul Harghita, la care a aderat în acest an și 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, prin prezentarea tinerilor medici rezidenți.  

După conferința intitulată Itthon is van jövő, ha szakmát tanulsz (Există viitor și în județul 

Harghita, dacă înveți o meserie), a avut loc un flashmob pe Piața Libertății. Cu ocazia ședinței 

ordinare a Consiliului Județean Harghita au fost premiați tineri cu rezultate remarcabile din 

zona Ciuc, Odorhei și Gheorgheni, de către domnul Oltean Csongor, președintele Asociației 

MIÉRT, domnul Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Bíró Barna 

Botond și domnul Barti Tihamér, vicepreședinți teritoriali. 

https://www.facebook.com/hargitamegye/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARCrGWjOQLM0GGqgTx0JQ5ui2ekeKntTIZ_hugDlkv6yHXaOw6PTd55N9sKzhyua9S5VgQbKy5PL2Ai0 

După festivitatea de premiere organizată în sala de protocol a Consiliului Județean Harghita, 

domnul președinte Borboly Csaba și-a exprimat bucuria deoarece au fost premiați tineri care 

pot fi exemple de urmat pentru ceilalți, și a îndemnat consilierii județeni, organizațiile și 

cetățenii să semnaleze și să nominalizeze astfel de tineri.  

https://www.facebook.com/hargitamegye/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCrGWjOQLM0GGqgTx0JQ5ui2ekeKntTIZ_hugDlkv6yHXaOw6PTd55N9sKzhyua9S5VgQbKy5PL2Ai0
https://www.facebook.com/hargitamegye/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCrGWjOQLM0GGqgTx0JQ5ui2ekeKntTIZ_hugDlkv6yHXaOw6PTd55N9sKzhyua9S5VgQbKy5PL2Ai0
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Programul de finanțare a activităților de tineret  

Scopul programului este sprijinirea activității fundațiilor, asociațiilor, organizațiilor și cultelor 

care implementează programe de tineret. 

Organizațiile de tineret pot depune propuneri de proiecte pentru organizarea taberelor 

tematice, organizarea Școlii pădurii, pregătirea profesională a tinerilor pentru examenele de 

absolvire și bacalaureat, tabere destinate tinerilor și copiilor, achiziționarea echipamentelor 

didactice, organizarea activităților de tineret în colaborare cu instituții și organizații din alte 

județe, activități școlare și științifice, organizarea competițiilor pentru elevi și preșcolari.  

În cadrul programului, în anul 2018 au fost depuse și înregistrate 167 de proiecte, din care 

100 au fost aprobate spre finanțare, iar 67 au fost respinse, deoarece nu au respectat 

criteriile de eligibilitate. În anul 2019 bugetul programului a fost de 250.000 lei, au fost 

depuse 132 de proiecte din care 80 au fost selectate spre finanțare. În acest an a avut un 

mare succes achiziționarea echipamentelor didactice în vederea dezvoltării activităților 

școlare, precum și sprijinirea taberelor tematice.   

În cadrul programului de tineret, Consiliul Județean Harghita sprijină organizarea 

schimburilor de experiență și a cursurilor de perfecționare, precum și activitățile de 

îndrumare pentru calificare și programele de tip afterschool. Cei interesați au putut depune 

proiecte în cadrul programelor de digitalizare pentru sprijinirea pregătirilor practice și 

dezvoltării aplicațiilor, achiziționarea unor echipamente interactive și inovative, precum și 

pentru obținerea contribuției proprii în cazul altor apeluri de finanțare.  

Cooperare cu practicanții  

Consiliul Județean Harghita primește de șase ani practicanți. De atunci mulți elevi și studenți 

s-au familiarizat cu activitatea din administrația publică, deoarece au avut posibilitatea să 

efectueze stagiul de pregătire în instituția noastră sau în instituțiile subordonate.  
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Am colaborat permanent cu Liceul Tehnologic Kájoni János din Miercurea Ciuc, de unde în 

perioada 2018-2019 am primit 63 de elevi din clasele IX-XII., care au avut un stagiu de 

pregătire de trei-patru săptămâni. 

Elevii Liceului Tehnologic Székely Károly, specialitatea mass-media au dobândit de asemenea 

experiențe de neuitat în urma stagiului de pregătire, ei au avut posibilitatea să participe la 

activitatea Studioului Hargita, al biroului de presă, precum și în activitățile de comunicare 

ale proiectelor.  

Elevii și studenții au putut cunoaște principiile de bază ale administrației publice locale, 

structura instituțională, activitățile derulate, și au primit consiliere profesională. În Liceul 

Tehnologic Kájoni János cunoștințele dobândite au fost utile și cu ocazia examenelor 

profesionale.  

Începând din anul 2015, masteranzii Universității Sapientia au participat la activitățile de 

traducere, conform acordului cadru, și au contribuit la elaborarea documentelor care sunt 

necesare cu ocazia colaborării cu diferite instituții din străinătate și reprezentanții presei. 

Totodată studenții s-au putut  familiariza și cu activitatea instituției.  

Din diferite specializări ale Universității Sapientia, în cursul perioadei estivale 7 studenți și-au 

efectuat stagiul de pregătire la Consiliul Județean Harghita, 4 studenți au sosit din partea 

Universității Babeș-Bolyai și 1 student din partea Universității Transilvania din Brașov. 

În cadrul programului Erasmus+ s-a prezentat un practicant și din Ungaria, care a petrecut 

un an întreg în cadrul Consiliului Județean Harghita.  

Primirea practicanților se derulează conform reglementărilor legale în vigoare. Procedura 

diferă în funcție de elevi sau studenți. Elevii participă la stagii de pregătire în mod organizat, 

sub coordonarea mentorului desemnat din partea liceului, conform perioadelor și sarcinilor 

stabilite în contract,  cu acordul părinților.  

Studenții ne contactează în mod individual, depun o cerere sau ne transmit în format 

electronic, alături de o scrisoare de motivație și un CV. După semnarea contractului participă 
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la stagiul de pregătire timp de 90 de ore în cadrul instituției, la compartimentele care sunt 

compatibile cu aria lor profesională și interesul lor. Fiecare practicant este îndrumat de un 

mentor, iar la finalul perioadei de stagiu este eliberată o adeverință pentru student. Mulți 

dintre practicanți revin la instituția noastră pentru a desfășura activități de voluntariat, sau 

după un examen cu succes devin angajați ai instituției, sprijinind astfel activitatea noastră.   

- Programul se derulează începând din anul 2013; 

- Elevii și studenții își efectuează stagiul de pregătire practic la Consiliul Județean 

Harghita și la instituțiile subordonate; 

- În perioada 2018–2019 am primit 63 elevi și 12 studenți;  

- Au fost mai mult candidați pentru perioada estivală, am eliberat adeverință pentru 

doi practicanți, am avut un masterand, care a efectuat stagiul de pregătire la Agenția 

de Dezvoltare Harghita, timp de 2 săptămâni; 

- Elevii au un stagiu de pregătire de câte trei-patru săptămâni, și revin în fiecare an; 

- Studenții participă la stagiul profesional obligatoriu de 90 de ore; 

- Sunt semnate contracte individuale sau acorduri cadru, în funcție de cerere; 

- A fost înființat un grup de lucru pentru organizarea mai eficientă al programului și 

am început revizuirea metodologiei actuale. 

Programul Internship în cadrul Consiliului Județean Harghita 

 

În octombrie 2019 a fost lansat 

programul Internship în cadrul 

Consiliului Județean Harghita. 

Programul are o durată de 5 luni, 

astfel în anul 2019, după ce au luat 

cu succes examenul, 9 tineri au fost angajați să participe la program până la data de 17 

martie 2020. Scopul programului este asigurarea posibilității dezvoltării personale și 

profesionale atât în mod individual, cât și în cadrul unei comunități profesionale. Cei care 

participă în acest program pot dobândi experiență, își pot dezvolta abilitățile practice și 



Consiliul Judeţean Harghita 
  

  
 
   
  
 

 
RO-530140 Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii,  nr. 5, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@judetulharghita.ro, 
www.judetulharghita.ro 

 

competențele lor. Un alt scop al programului este înlesnirea procesului de tranziție din 

sistemul educațional în piața muncii, precum și oferirea dezvoltării carierei în cadrul 

Consiliului Județean Harghita.  

Programul Academia Harghiteană 

Scopul programului este asigurarea unui cadru de discuţii dintre reprezentanții unităților 

administrativ-teritoriale, reprezentanții autorităților administrației publice județene, 

respectiv participanții locali interesați, în vederea identificării celor mai importante 

probleme locale specifice ivite, asigurând astfel participanților posibilitatea de exprimare cu 

privire la aceste probleme locale actuale. Mai mult, cu implicarea prezentatorilor specialiști 

invitați, programul are menirea să ajute la dezbaterea acestor probleme identificate și ale 

unor posibilități de soluționare ale acestora. 

Activităţile programului, realizate în colaborare cu Asociația pentru Județul Harghita constau 

în dezbateri și prezentări la inițiativa partenerilor, ale unităților administrative, iar tematica 

dezbaterilor se fixează conform cererii primarilor, reprezentanților consiliilor locale, care se 

consultă, la rândul lor, cu membrii comunității respective, tematica fiind astfel cea mai 

oportună și de actualitate, în raport cu specificul realității economico-sociale pentru fiecare 

unitate administrativ-teritorială în parte.  

În cursul anului 2018, în cadrul programului au avut loc 

evenimente în mai multe localități.  

Evenimentul organizat la sediul Primăriei din Frumoasa, de 

către Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local Frumoasa 

a avut ca temă: Stil de viață și nutriție sănătoasă în regiunile noastre. Doamna Ferencz 

Angéla, managerul Centrului Cultural Judeţean Harghita a susținut o prezentare legată de 

gastronomia populară și de tradițiile locale, oferind o sinteză etnografică a alimentației.  

Dieteticianul Szász Hunor, a susținut o prezentare legată de stilul de viață sănătos și 

alimentația sănătoasă, punând accent pe avantajele zonei noastre, respectiv: aer curat, 

accesarea ușoară a alimentelor de bază, precum și mâncărurile tradiționale.   



Consiliul Judeţean Harghita 
  

  
 
   
  
 

 
RO-530140 Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii,  nr. 5, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@judetulharghita.ro, 
www.judetulharghita.ro 

 

La Sala de sport din Misentea au fost dezbătute teme legate de posibilitățile familiilor tinere 

și creșterea copiilor, cu participarea părinților și pedagogilor, care au putut adresa întrebări 

specialiștilor invitați. Psihologul Kádár Enikő a prezentat teme legate de creșterea copiilor, 

punând accent pe importanța familiei, care asigură siguranța pentru cei mici. Familia asigură 

sprijinul în dezvoltarea personalității, deoarece personalitatea omului devine stabilă numai 

dacă nu este afectată de schimbările din exterior. Psihologul Forró-Erős Gyöngyi, specialist 

în sănătate mentală a susținut prezentarea intitulată Szenvedélyes tizenéves. 

La Primăria din Sânsimion, au fost prezentate 

teme legate de posibilitățile familiilor tinere și 

legate de creșterea copiilor, cu prezentatorii 

Kádár Enikő și Forró-Erős Gyöngyi, psihologi.   

La Ulieș, a fost invitat biologul și terapeutul 

naturist Macalik Ernő, care a avut o 

prezentare având ca temă Culegerea, cultivarea și folosirea plantelor aromatice și 

medicinale ecologice. La eveniment au participat reprezentanții autorității locale, ale 

cultelor religioase, ale organizațiilor neguvernamentale, ale organizațiilor de tineret, 

pedagogi și responsabili implicați în probleme comunitare, care sunt interesați de stilul de 

viață sănătos, de cultivarea plantelor, de plantele aromatice și medicinale sau tradițiile 

legate de acestea. 

La Sântimbru, evenimentele au fost 

organizate în grădinița Mesevár, de 

către Consiliul Județean Harghita, în 

colaborare cu Consiliul Local Sântimbru 

și au fost prezentate teme legate de 

stilul de viață și nutriție sănătoasă în 

regiunile noastre. Dieteticianul Szász 

Hunor și psihologul Kádár Enikő au 

vorbit despre problemele de alimentație și de dezvoltare ale copiilor. 
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În cadrul Programului Academia Harghiteană domnul dr. Zsigmond Győző etnomicolog, 

președintele Societății de Micologie “László Kálmán” din Sfântu Gheorghe a susținut o 

prelegere cu titlul Ciupercile comestibile din păduri și câmpii – de la cunoștințe din popor 

până la cunoștințe de specialitate. În cadrul evenimentului au fost abordate teme legate de 

ciuperci și mitologia legată de acestea, de creații artistice legate de temă, de efectele 

terapeutice, deoarece acestea joacă un rol important în viața și în alimentația oamenilor din 

cele mai vechi timpuri.  

Domnul Demeter László și domnul Domokos Péter au susținut o prezentare cu privire la 

valorile naturale ale zonei Racu.   

În acest an, Programul Academia, în colaborare cu Centrul Cultural Județean Harghita, 

găzduiește prezentările susținute de Academia Szacsvay, având ca temă cei o sută de ani din 

istoria comunității maghiare, trăite într-un context nou, în calitate de etnie minoritară într-

un alt stat.  

Seria de zece prelegeri are ca invitați specialiști din Transilvania din domeniul istoriei, experți 

și cercetători tineri, care au dedicat activitatea lor analizării acestei teme, devenind astfel 

buni cunoscători în domeniu.   

Pe parcursul anului 2019 programul a fost găzduit de 15 localități, după cum urmează: 

Sânmartin, Sâncrăieni, Mădăraș, Sânsimion, Sântimbru, Ulieș, Lunca de Jos, Lăzarea, 

Porumbenii Mici, Joseni, Bențid, Gheorgheni, Linca de Sus, Tomești și au fost dezbătute 

următoarele teme: 

 Construcții tradiționale în satele din Secuime 

 Posibilitățile dezvoltării turismului 

 Stil de viață sănătos, alimentație sănătoasă 

 Tineri gospodari, tineri antreprenori – cum să pornim? 

 Agricultură ecologică – metode de producție durabile. Exemple teoretice și practice 

 Plante medicinale și aromatice în Ținutul Secuiesc. Culegere, cultivare, utilizare 

 Producția alimentelor de calitate 
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 Cultivarea și protejarea pomilor fructiferi tradiționali 

 Conservarea culturii tradiționale. Activități meșteșugărești rurale. Gastronomia 

populară  

 Creșterea copiilor, psihologie, pubertatea 

 Planuri de viață în Ținutul Secuiesc – motivare și orientare profesională adresată 

tinerilor 
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SĂNĂTATE  

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc  

Spitalul Județean de Urgență Miercurea 

Ciuc este o unitate sanitară de urgență 

cu secții de internare și ambulatorii. 

Funcționarea acestor secții este stabilită 

prin Legea nr. 95/2006. Secțiile oferă o 

gamă largă de servicii de sănătate 

locuitorilor orașului Miercurea Ciuc, ai 

județului Harghita, precum și 

locuitorilor județelor învecinate. 

Numărul medicilor din spital a crescut constant în ultimii ani și au apărut noi domenii de 

specialitate. Echipamentele medicale se îmbunătățesc constant și se fac eforturi 

permanente pentru a furniza instrumente moderne în clinici, departamente și săli de 

operații pentru a ajuta procesul de vindecare. În anul 2017 a avut loc prima conferință 

științifică în cadrul Zilelor Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, iar în 2018, în 

cadrul celei de-a II-a conferințe științifice a fost semnat un acord de cooperare între Spitalul 

Județean de Urgență Miercurea Ciuc și Universitatea Sapientia. 

În anul 2018 au fost construite 16 apartamente pentru cadrele medicale, materializate sub 

forma a 4 blocuri, cu câte 4 apartamente fiecare, în valoare de aproximativ 1.815.000 lei.  

În plus, Consiliul Județean Harghita a căutat un contractor pentru proiectarea și construirea 

a încă patru locuințe de serviciu pentru medici. Valoarea celui de-al patrulea bloc este de 

575.000 lei. În luna august s-a semnat al cincilea contract de construcție în valoare de 

1.100.000 lei. 

Pe lângă construcția locuințelor de serviciu pentru medici, s-a pus un mare accent și pe 

instruire, fiind alocată suma de 15.300 de lei pentru următoarele cursuri de perfecționare, în 

care au participat în total 90 de angajați: 
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a. Curs de perfecționare în domeniul achizițiilor publice pentru un număr de  64 

angajați; 

b. Participarea la congresul de neurochirurgie SEENS; 

c. Participarea la congresul de neurochirurgie EANS; 

d. La cursul de prevenire a sindromului burnout au participat 24 de angajați. 

Dezvoltări ale spitalului 

În data de 28 decembrie 2018 Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc a primit pentru 

echipamente în valoare de 9.808.607,64 lei din fondul POR, Axa prioritară 8, din care 

2.654.637,01 lei au fost returnate Ministerului Sănătății și 4.927.276,29 lei Consiliului 

Județean Harghita, adică în total au fost returnate 7.581.913,30 lei. Diferența de 

2.226.694,34 lei reprezintă resursa proprie a spitalului. 

Pentru extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc s-a utilizat procedura de 

achiziție publică. Valoarea investiției fără TVA depășește suma de 10,5 milioane de lei. În 

investiție sunt incluse renovarea clădirii existente, construirea unui nou bloc de operație și 

extinderea clădirii, care va include secția de medicină pulmonară și boli infecțioase. 

În septembrie, au început lucrările în acea parte a clădirii care va adăposti blocul operator. 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc a făcut încă un pas pe calea clasificării sale 

drept clinică regională. Consiliul Județean Harghita, care administrează spitalul, a anunțat 

procedura de achiziție publică pentru construirea heliportului. Firmele interesate de 

execuția acestei lucrări și-au putut depune ofertele până la data de 14 octombrie 2019. 

Valoarea investiției, care cuprinde proiectarea și execuția lucrării este de 880 de mii de lei, 

fără TVA, sumă care va fi asigurată din sursele proprii ale Consiliului Județean Harghita.  

S-au făcut modernizări și la noua secție de pediatrie și medicină internă din Vlăhița. Pentru 

realizarea planurilor, orașul Vlăhița a reușit să depună un proiect la UE. În asigurarea 

fondurilor proprii, s-au putut baza pe sprijinul consiliului județean, pentru ca acesta să nu 

afecteze bugetul orașului, deoarece investiția reprezintă un interes județean, iar instituția 

servește mai multe așezări, deci este vorba de dezvoltarea unei instituții județene. 
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Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate a clădirii pentru tratarea bolilor 

pulmonare și a bolilor infecțioase s-a semnat cu reprezentantul firmei la data 20 februarie. 

Valoarea contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate este de 80 de mii de lei fără 

TVA. Suprafața clădirii va fi de 4500 mp, primul etaj va găzdui secția de boli infecțioase și 

pulmonare, iar mezaninul, secția de examinare cu raze X și spațiile de depozitare. 

Creșterea numărului personalului medical  

Echipa medicală a spitalului s-a îmbogățit cu un nou oncolog, chirurg plastic și chirurg 

pediatru. În plus, au fost scoase la concurs postul de manager al spitalului, la care, actualul 

manager al spitalului a trecut cu succes examenul. 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, ca instituție subordonată Consiliului Județean 

Harghita, a anunțat șaptesprezece noi locuri de muncă. S-au organizat concursuri pentru 

ocuparea următoarelor posturi: asistenți medicali, infirmieri, îngrijitori curățenie, și referent 

de specialitate.  

S-au scos la concurs pentru o perioadă nedeterminată posturi de asistent medical generalist 

cu normă întreagă, de la debutant până la asistent șef la compartimentul oncologie 

medicală, la secția neonatalogie (balneo-fizioterapie), la secția de anestezie și terapie 

intensivă, la secția pediatrie,  la secția chirurgie generală.  

Pe lângă acestea, am angajat o asistentă medicală la secția ORL, la maternitate și la secția de 

anestezie și terapie intensivă.  

Am angajat câte un îngrijitor de curățenie la secția neonatologie, oncologie și de chirurgie 

generală. Totodată, am angajat un specialist la secția cardiologie, precum și Biroul de 

management și inovare. 

Spitalul a pus în funcțiune un nou laborator de cercetare și un laborator propriu. În luna iulie 

a avut loc cea de a treia ediție a Zilelor Spitalului. Am primit promisiune de la domnul 

Németh Zsolt, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului Ungariei, că ne va 

sprijini în eforturile întreprinse pentru dezvoltarea cardiologiei intervenționale. 
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Programul de depistare a bolilor  

Programele de depistare a bolilor sunt 

esențiale pentru comunități. Meritul 

incontestabil al acestor analize este acela că 

oferă posibilitatea de a participa la 

programul de screening de sănătate și 

pentru acei locuitori care locuiesc în așezări 

izolate și care, datorită distanțelor mari, nu 

participă, ori participă foarte rar, la astfel de examinări medicale. 

În cursul anului 2018, Programul 

de screening medical a fost 

organizat în comuna 

Sândominic, unde au fost 

examinate aproximativ 1200 de 

persoane, locuitori ai comunei și 

persoane din localitățile 

învecinate. 

 

Adunarea Generală a Autoguvernării Județului Bács-Kiskun și Consiliul Județean Harghita au 

relații de înfrățire încă din anul 2007, iar cadrele medicale din județul Bács-Kiskun se reîntorc 

în fiecare an în județul Harghita pentru a efectua astfel de analize. În viața de zi cu zi, puțini 

oameni au timpul necesar să se ocupe de sănătate. Stresul de la locul de muncă, orele 

suplimentare, viața grea, stilul de viață nesănătos contribuie la apariția unor boli serioase. 

Deseori pacientul nici nu observă că există probleme, numai atunci când apar și primele 

simptome și problema se agravează.  



Consiliul Judeţean Harghita 
  

  
 
   
  
 

 
RO-530140 Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii,  nr. 5, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@judetulharghita.ro, 
www.judetulharghita.ro 

 

Mulțumită acestor programe de analiză și prevenție, numeroase boli, cum ar fi 

hipertensiunea, diabetul, probleme ale rinichilor sau ale inimii pot fi depistate în timp și 

astfel pot fi tratate cu rezultate mai bune. 

În anul 2019 programul de screening de sănătate ar fi trebuit să se deruleze în localitatea 

Ditrău, însă din motive obiective echipa de medici din Ungaria a denunțat programul.  

În anul 2019 Consiliul Județean Harghita a sprijinit tabăra Yuppi, organizată pentru copii care 

suferă de diabet și de boli oncologice, ceea ce în cazul de față înseamnă un sprijin acordat 

pentru 20 de copii din județul Harghita.  
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DRUMURI JUDEȚENE 

----- 

Conectăm Ținutul Secuiesc  

Consiliul Județean Harghita a acordat întotdeauna o atenție sporită situației și calității 

drumurilor județene. A făcut și face toate acestea pentru a promova dezvoltarea economică 

și socială a județului, deoarece pe drumurile de bună calitate, bunurile producătorilor pot 

ajunge mai repede pe rafturile vânzătorilor. Avem convingerea că prin existența unor 

drumuri adecvate și sigure putem reduce distanța dintre familii. 

Prin urmare, în anul 2018, în cazul drumului 

123F, am construit un pod peste râul Olt, 

asigurând conexiunea între Ciba și Ciceu.  

Prin modernizarea drumului județean 126 am 

reușit să asfaltăm 4,921 de kilometri de drum 

spre Voșlobeni.  

 

Pe drumul 132A, între Mărtiniș și Merești s-au efectuat 

lucrări de modernizare pentru ca circulația între cele 

două localități să se poată desfășura în condiții 

normale.  

Pe drumul județean 134A s-a asfaltat o porțiune de 

2,853 km, iar în cazul drumului județean 136B, a fost 

reabilitat porțiunea până la Cobătești. Totodată, s-au 

efectuat lucrări de întreținere și pe drumul județean 

136A, între granița județului Mureș și Crișeni, 

asfaltându-se o porțiune de 4,788 km.  
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În plus, în cursul anului 2018, au început lucrările de pregătire a documentației privind noile 

proiecte de investiții finanțate din fonduri UE. Unul dintre proiectele noastre importante 

vizează realizarea legăturii între județele Brașov, Harghita și Covasna. În acest caz, liderul 

proiectului este Consiliul Județean Harghita, care a depus proiectul împreună cu Consiliul 

Județean Covasna. Durata proiectului este de cinci ani de la semnarea acordului de 

finanțare. Lungimea totală a drumurilor județene din județul Harghita, care este inclusă în 

acest proiect, este de 48,33 kilometri. 

În ceea ce privește anul 2019, am efectuat lucrări pe mai multe secțiuni de drum. Printre 

altele, a fost reabilitat sistemul rutier în cazul tronsonului 134C, asfaltându-se o porțiune 

rutieră de 1,10 kilometri între drumul DN13A și Bulgăreni. Am efectuat reabilitarea drumului 

DJ13, pe porțiunea dintre Avrămești și Șimonești. În ceea ce privește această secțiune de 

drum, în 2018–2019 a fost asfaltată o porțiune de drum de 11,11 km. Tot în această 

perioadă a fost modernizat și drumul județean 138, între Subcetate și Șicasău. În cursul 

anului 2019 a fost asfaltată o porțiune de drum de 2,503 kilometri. Tot în 2019, a fost 

demolat vechiul pod și au început lucrările de construcție a noului pod peste Târnava Mare 

din satul Porumbenii Mari. Totodată, a avut loc și reabilitarea drumului DJ138A, care face 

legătura cu Harghita Băi. Tot în 2019 au început lucrările de asfaltare și a unei secțiuni de 

drum de 5,25 kilometri, aceste lucrări încă sunt în desfășurare. În plus, au continuat și 

lucrările de întreținere de vară pe drumurile județene.  

În același timp, am abordat și problema siguranței 

rutiere pe drumurile județene din Harghita. În cadrul 

lucrărilor de întreținere, în vederea minimizării 

accidentelor rutiere, în 2019, ne-am concentrat, printre 

altele, pe: 

- montarea pe drumurile județene a 

indicatoarelor și panourilor de semnalizare 

adecvate; 
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- asigurarea vizibilității la indicatoarele rutiere; 

- montarea parapetelor rutiere.  

În același timp, acordăm o atenție sporită realizării trotuarelor de-a lungul drumurilor 

județene din Harghita. 

În acest sens în anul 2019, au fost amenajate trotuare în localitățile Zetea și Sâncrai, au fost 

construite trotuare în apropierea drumurilor județene în localitățile Ditrău și Ciumani. 
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TURISM  

----- 

Dezvoltarea turismului în județul Harghita 

Din perspectiva turismului, au fost realizate numeroase programe, evenimente și investiții. 

Pentru dezvoltarea turismului în județul Harghita, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Harghita (Harghita ADI) a întreprins mai mulți pași. Activitățile lor principale includ 

dezvoltarea și promovarea turismului (facilitarea accesului la oportunitățile de investiții 

pentru actorii din turism; dezvoltarea cadrului instituțional în sectorul turistic; organizarea 

de târguri, expoziții, conferințe turistice; editarea de publicații; participarea la proiecte 

tematice, promovarea turismului religios și cultural etc.) În plus, desfășoară activități în 

vederea gestionării ariilor naturale protejate (studii, cercetări; administrarea ariilor 

protejate; elaborarea de programe și proiecte în domeniul turismului durabil). Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Harghita a participat la mai multe programe în calitate de co-

organizator și a organizat și evenimente proprii. Începând cu anul 2018, organizează 

conferințe și instruiri profesionale, prin care contribuie la facilitarea informării și dezvoltarea 

persoanelor care lucrează în domeniul turismului, respectiv a celor care sunt interesate de 

turism. 

Romexpo 

În perioada 22–25 februarie 2018 la București, 

la târgul internațional de turism Romexpo, 

asociațiile turistice din județele Harghita, 

Covasna și Mureș au promovat împreună 

valorile naturale și culturale ale Ținutului 

Secuiesc, respectiv atracțiile turistice ale 

regiunii. La standul Ținutul Secuiesc, din partea 

județului Harghita vizitatorii au fost întâmpinați 

de membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita și studenții aflați în ultimul an 
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de studiu de la secția de turism din cadrul Universității Sapientia. Numeroși vizitatori au 

semnalat faptul că au vizitat regiunea și că au rămas cu amintiri frumoase în urma acestor 

vizite. În 2019, reprezentanții județului Harghita la Romexpo au promovat în primul rând 

aplicația de telefonie mobilă și site-ul Visit Hargita și programele tradiționale, precum 

Festivalul de muzică veche din Miercurea Ciuc sau „Olimpiada Nebunilor” Harghita Băi. 

Standul „Ținutul Secuiesc” a atras mulți vizitatori încă din prima zi a expoziției, dar a existat 

un mare interes și față de evenimentele din județul Harghita, precum vizita Papei Francisc și 

pelerinajul de Rusalii de la Șumuleu Ciuc. 

Hungexpo 

În perioada 1-4 martie 2018, în spațiul 

expozițional Hungexpo de la Budapesta, a 

avut loc cea de a 41-a ediție a târgului de 

turism al Ungariei la care județul Harghita a 

fost reprezentat de Asociația pentru 

Dezvoltare Intercomunitară Harghita. Punctul 

forte al evenimentul a fost șirul de prezentări 

a noilor trenduri din domeniu. Cei interesați 

au putut obține informații la zi despre cele mai noi trenduri în materie, existente pe paginile 

de socializare, bloggerii au vorbit despre activitățile lor, iar primarii despre investițiile 

derulate în localitățile pe care le conduc. În anul 2018 au fost la mare căutare cele două 

mascote ale inițiativei civice Székelyföldi Legendárium – Ördögöcske și Csetlik –, aceste două 

figurine au promovat foarte eficient locurilor de cazare din zona Odorheiului. De mare 

interes s-a bucurat și porțiunea de drum Via Mariae de pe teritoriul județului Harghita.  
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În 2019 județele Covasna, Harghita și 

Mureș au promovat regiunea prin 

intermediul unui stand comun sub brandul 

„Ținutul Secuiesc” la cea de-a 42-a ediție a 

Târgului de turism internațional „Utazás” 

de la Budapesta. În cadrul celui mai 

important târg de turism al Ungariei, la 

standul Ținutului Secuiesc, lung de 30 de metri, accentul s-a pus pe dobândirea de 

experiență, dezvoltarea relațiilor personale și pe informarea cât mai largă a vizitatorilor. 

Persoanele interesate au căutat cel mai mult locurile de cazare din mediul rural, 

campingurile și călătoriile organizate, dar s-au interesat și de programele active. „Starul” din 

acest an al standului a fost un urs, de mărime naturală, prin care s-a încercat atragerea 

iubitorilor faunei sălbatice spre excursiile organizate la observatoarele de urși. 

Pe lângă aceste activități, Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Harghita în decursul 

anilor 2018-2019, a organizat mai multe evenimente proprii, precum „Olimpiada Nebunilor” 

de la Băile Harghita sau Festivalul Gastronomic „Székely Ízek”. 

Olimpiada Nebunilor  

În data de 10 martie 2018 a fost organizată 

Olimpiada Nebunilor pe pârtia din Harghita Băi, cu 

aproximativ 4000 de participanți. Cea de-a noua 

ediție a Olimpiadei Nebunilor în anul 2019 a fost 

organizată în data de 9 martie, pe Pârtia Csipike din 

Harghita Băi, cu aproximativ 6000 de participanți. La această ediție a Olimpiadei au 

participat 11 echipe. 
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Festivalul Gastronomic Székely Ízek  

Între 3-5 august 2018, împreună cu orașul 

Miercurea Ciuc și Patronatul Român, ADI 

Harghita a organizat Festivalul Gastronomic 

Székely Ízek, care a ținut 3 zile și la care au 

participat aproximativ 2000 de vizitatori. 

Scopul evenimentului a fost promovarea 

valorilor locale și a gastronomiei secuiești în rândul celor interesați. 

Pe lângă aceste evenimente, ADI Harghita a mai organizat și conferințe regionale de turism 

în Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc și Gheorgheni, atât în 2018, cât și în 2019. 

Via Mariae 

În data de 18 iunie ADI Harghita și-a depus 

candidatura la concursul Cultural Heritage as 

an Asset for Responsible and Sustainable 

Tourism, organizat pe tema Via Mariae – 

ultimii 100 de km. 

Ruta pelerinajului de 100 de kilometri, 

accesibilă pe două căi, este disponibilă începând cu 13 mai 2018 și traversează bazinul 

Odorheiului și Gheorgheniului, de la Praid la Șumuleu Ciuc. Pelerinajul se poate face pe 

ambele trasee, fie individual, fie în cadrul unor programe organizate. 

Site-ul https://www.100km.mariaut.ro/ro conține secțiuni pentru cei care doresc să facă 

ruta pe jos, cu bicicleta sau călare, precum și informații despre cazare și persoanele de 

contact și despre posibilitatea de a accesa diverse servicii. Pe o hartă interactivă au fost 

trecute punctele de prim-ajutor, farmaciile, sediile poliţiei şi primăriilor, magazinele și 

restaurantele. Traseul pelerinajului a fost prezentat de mai multe ori în 2018 de către 

https://www.100km.mariaut.ro/ro
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Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita în cadrul unor evenimente, organizate în 

cadrul proiectelor Via Transilvanica sau INSiGHTS. 

La 23 februarie 2019, organizatorii 

pelerinajului Via Mariae s-au întrunit 

în cadrul unei adunări generale. 

Printre altele, au fost discutate 

rezultatele ultimilor ani și a fost 

pregătită o listă de activități pentru 

anul 2019. În perioada 11-13 

octombrie în Casa Jakab Antal din Șumuleu Ciuc a avut loc ediția a IX-a a Conferinței Via 

Mariae. La conferința au participat reprezentanţi ai autorităților publice și organizații care 

administrează rute de pelerinaj sau rute tematice din Austria, Slovenia, Italia, Ungaria și 

România. 

Visit Harghita 

În data de 12 decembrie 2018 Consiliul 

Judeţean Harghita a lansat, în cadrul unui 

eveniment desfăşurat la Odorheiu 

Secuiesc, aplicaţia mobilă de promovare 

turistică „Visit Harghita”, care reuneşte, 

în premieră, toate ofertele turistice din 

judeţ, fiind un instrument util pentru cei care doresc să viziteze această zonă. Echipa ADI 

Harghita colaborează cu echipa Consiliului Județean Harghita (în cadrul proiectului 

INSiGHTS) și cu echipa Eventya în dezvoltarea aplicației mobile și a platformei web. Anul 

2019 a fost anul promovării accentate a acestui sistem atât în rândul turiștilor cât și în 

rândul proprietarilor de pensiuni, hoteluri, restaurante, asociații turistice etc. Promovarea s-

a făcut atât online cât și offline, prin editarea unor matrițe cu mesaje pentru turiști, 

închirierea spațiilor publicitare pe panouri lângă drumurile principale și a spațiilor publicitare 
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a diferitelor publicații care au relevanță turistică. Anunțurile online conțineau articole scrise 

și publicate pe bloguri turistice de renume. 

Până în decembrie 2019 aplicația a fost descărcată de 6000 de 

utilizatori. În ceea ce priveşte apartenenţa naţională a descărcătorilor, 

aceștia sunt 78% români, 18% maghiari, 2% cetățeni austrieci, 1% 

germani și 1% cetățeni din Marea Britanie. La scară urbană Bucureștiul 

se situează pe primul loc. 36% dintre utilizatori locuiesc în capitala 

României. În perioada 12 decembrie 2018 - 9 decembrie 2019 peste 

50.000 de utilizatori activi s-au înregistrat pe website-ul visitharghita.com. Din vizitatorii 

paginii visitharghita.com 83% sunt din România, 12% din Ungaria, 2% din America, 2% din 

Germania și 1% din Marea 

Britanie. Până în 2019, pe 

tema website-ului Visit 

Harghita, au fost publicate 

32 de articole în limba 

maghiară, 22 în limba 

română, 5 în limba engleză și 

3 în limba ebraică. Aplicația 

perfectă pentru excursii cu ghid digital a fost realizată de Consiliul Județean Harghita, în 

cadrul proiectului internațional INSiGHTS. În cadrul proiectului au fost publicate două 

articole românești PR despre platformă. În anul 2019, aproximativ 3.000 de materiale 

publicitare Visit Harghita, sub formă de triunghi, au fost distribuite de Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Harghita, în majoritate în hoteluri din județ. În plus, au fost 

distribuite aproximativ 5.000 de autocolanți de dimensiune A5 și 1.000 în versiune mai mică, 

în județele învecinate. În cadrul târgurilor turistice și al discuțiilor purtate cu partenerii de 

programe cele mai populare pliante au fost cele promoționale, dintre aceștia 2.000 au fost 

redactate în limba maghiară, 1.000 în limba română și 1.000 în limba engleză. La sfârșitul 
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anului 2019, publicația Visit Harghita - Winter Activity (programe de iarnă) a fost publicată în 

4.000 de exemplare. 

Programul anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile 

cu activitate de turism din județul Harghita  

În cursul anului 2018, în cadrul programului de sprijinire a turismului au fost depuse 35 de 

proiecte, din care 26 au fost selectate spre finanțare, iar în anul 2019 din cele 17 de proiecte 

depuse 12 proiecte au fost declarate câștigătoare.  

Din sumele câștigate în cadrul proiectelor s-au efectuat investiții în domeniul turismului în 

mai multe localități din județul Harghita. Astfel, la Frumoasa și Vlăhița s-au amenajat zonele 

din împrejurimea izvoarelor de apă minerală, la Siculeni s-a dezvoltat muzeul pădurii, la 

Tomești, Praid, Porumbenii Mari, Ciumani, Ditrău, Joseni, Lăzarea, Corbu, Voșlăbeni, 

Harghita Mădăraș și Gheorgheni s-au amenajat trasee turistice și piste pentru cicliști. Paralel 

au fost elaborate pachete turistice la Racu și Cozmeni, toate în vederea dezvoltării, asigurării 

durabilității și promovării turismului local și regional. 

Din sumele câștigate în anul 2019 au fost realizate dezvoltări în domeniul turismului în mai 

multe localități din județul Harghita, printre care 

 de-a lungul așezămintelor Kalibáskő – Vlăhița – strâmtorea Vârghiș s-au marcat 

trasee turistice şi de ciclism, s-a amenajat Izvorul Vârghiș, 

 în localitatea Porumbenii Mari s-a amenajat Fântâna prințesei întristate, 

 la Zetea s-a modernizat parcul tematic EKE-ÖKÓ, 

 între localitățile Lupeni și Zetea s-a înnoit și s-a modernizat Via Mariae, 

 în Ciumani - s-au efectuat lucrări de extindere a traseului educațional Izvorul Mic - 

Kispatak, 

 în Ditrău s-a reînnoit izvorul Sfânta Ana,  

 în Corbu s-au efectuat lucrări de reabilitare la Stânca Vulturului,  

 în Gheogheni, în turnul Bisericii Catolice Armene, s-a instituit un muzeu,  

 în Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc și Băile Tușnad s-a derulat o campanie de 

promovare a aplicației „Visit Hargita” 
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CULTURĂ ȘI TRADIȚIE 

----- 

Promovarea produselor tradiționale și locale cu ocazia Zilei Naționale a Alimentelor 

Românești 

Programul a fost demarat în anul 2017, având ca scop promovarea produselor tradiționale și 

locale. În anul 2019, cu ocazia Zilei Naționale a Alimentelor Românești, am avut ca scop 

prioritar sprijinirea producătorilor locali, respectiv atragerea atenției consumatorilor asupra 

faptului că optarea pentru consumarea produselor locale, proaspete nu este doar în interesul 

producătorilor locali, ci favorizează și un stil de viață sănătos. Referitor la tema promovării 

producătorilor locali, respectiv strategia agrară ecologică, s-au ținut la Miercurea Ciuc 

forumuri, prelegeri și întruniri tip grup de lucru, și expoziții de produse, în parteneriat cu 

Asociația Gazdelor Secuiești și Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita.  

 

Ziua celor O Mie de Fete Secuience 

  

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, 

Ansamblul Național Secuiesc Harghita și 

Fundația Ziua celor O Mie de Fete 

Secuience, în colaborare cu Consiliile 

Județene Harghita și Covasna – conform 

tradițiilor – în anii 2018 și 2019 au 

organizat la Miercurea Ciuc și Șumuleu 

Ciuc, Ziua celor O Mie de Fete Secuience. Programul evenimentului s-a derulat după 

scenariul de organizare a evenimentului din anii precedenți, incluzând defilarea călare și cu 

trăsuri, în oraș, a delegațiilor, grupurilor îmbrăcate în port popular care au reprezentat 

localitățile, urmat de o slujbă și un program de recitaluri, dansuri, pe durata întregii zile, 

combinat cu un târg artizanal și prezentarea meșteșugurilor populare. În anul 2018 la 
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eveniment s-au înregistrat 2.131 de fete și 1.156 de flăcăi îmbrăcați în port popular, iar în 

anul 2019 la eveniment au fost prezenți 1.944 de fete și 1.001 de flăcăi purtând port 

popular, alături de un public la fel de numeros. 
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Galeria de Artă a Consiliului Județean 

În primul semestru al anului 2018, la Galeria de Artă a Consiliului Județean au fost organizate: 

12 expoziții, 7 expoziții de arte plastice, din care patru au fost expoziții individuale și cinci 

expoziții de fotografie. Prin aceste expoziții am reușit să atragem vizitatori la Galeria de Artă a 

Consiliului Județean, în număr de cca. 1.200 de persoane. În sălile de expoziție, de la parterul 

sediului Consiliului Județean Harghita, cei interesați au putut vizita cinci expoziții, din care patru 

au fost expoziții de arte plastice și o expoziție de fotografie. 

În anul 2019, la galeria de artă, au fost organizate 21 de expoziții. Din cele 15 expoziții de arte 

plastice, nouă au fost expoziții individuale, iar cinci au fost expoziții de fotografie. Datorită acestor 

expoziții am avut mai mulți vizitatori decât anul precedent, în număr de 2.000 de persoane, 

reușind așadar să creștem utilizarea galeriei. Am avut numeroși vizitatori și în afara vernisajelor 

acestor expoziții, în special elevi care au venit în grupuri organizate. În sala de expoziții, în anul 

2019, au fost organizate 11 expoziții, dintre care 2 au fost expoziții de artă plastică și 9 expoziții 

de fotografie, printre care menționăm: 

Csóka Szilárd Zsolt: Artistul este un oaspete care se reîntoarce, 

având în vedere că lucrările lui au fost expuse și în anul 2016. 

“Realitatea merită a fi cunoscută, nu doar prin sine. Trecând peste 

faptul că, simțind, înțelegând locul, trebuie căutate în el dimensiuni, 

a căror limite pot fi extinse exact prin procesul de cunoaștere. Ne 

imaginăm lumea, a fi una infinită, fiindcă nu i-am găsit capătul, încă. 

E o senzație apăsătoare să ne măsurăm prin această legendă, totuși 

deschidem noi și noi infinituri – astfel de infinituri încerc să deschid 

și eu pe suprafața picturilor mele, în căutarea altor posibilități” – 

declară artistul.  

Ábrahám Jakab / Ábrahám Imola: Domnul Ábrahám Jakab, grafician și designer din Lăzărești, 

este absolvent al Facultății de Arte Plastice din Cluj Napoca. Maeștrii săi au fost Feszt László, 
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Nica Ioachim, Serban Constantin. S-a stabilit la Brașov și este membru al 

Uniunii Artiștilor Plastici din România. A avut expoziții la București și în 

orașele din Transilvania, pe lângă acestea a expus operele sale la 

Budapesta și în numeroase localități din țară, în Italia, Germania, Franța. 

Doamna Ábrahám Imola s-a născut la Brașov, la data de 7 martie 1978. 

Tatăl său Ábrahám Jakab, este artist plastic, profesor, mama sa este 

Ábrahám (Kincses) Olga. A absolvit Liceul de Artă din Sfântu Gheorghe în 

anul 1996, iar în anul 2002 a absolvit Universitatea de Arte și Design din 

Cluj Napoca.  

Hosszú Zoltán: „Arta are menirea – aici mă refer în special la arta 

plastică –, ca, ocazional să ne extragă din cenușa monotoniei 

cotidiene, din rutină, din robia necesităților fizice, biologice și sociale, 

să ne elibereze, să ne facă mai conștiincioși – sau chiar, și pentru un 

moment, – să ne facă fericiți, în timp ce experimentăm o incluziune 

fulgerătoare într-o altă dimensiune a realității. Opera de artă plastică 

nu e doar un lucru material, creat de cineva, apoi expus, ca oricine 

să-și facă o părere despre ea. Opera artistică e un lucru viu: ca un 

dialog aprins. Dialog între creator și materie, materie și formă, formă și spațiu, spațiu și lumină, 

realitate simțită și realitate trăită, între creație și receptor, și aș putea continua. Acest dialog 

este calea însăși, calea sinuoasă, comună a artei, a libertății, a conștiinței și fericirii” – este de 

părere  Hosszú Zoltán. 
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ORIGO – Grupul creatorilor Lakóca. Acest grup format din artiști 

plastici încearcă să readucă spiritul transilvanist al creatorului Kós 

Károly, prin readucerea la viață a inițiativei, care era suprimată de 

regimul comunist în aceea vreme.  Această mișcare a început să se 

afirme după anul 1989. Puterea centrală a fost abolită și fiecare 

comunitate de la nivel local, în puterea și potențialul său, a încercat 

să ridice și să reînvețe firele rupte prin comunism. Aceasta este 

esența principiului autoorganizării proclamat de spiritul 

transilvanist, la care, Grupul Lakóca încearcă să contribuie prin 

activitatea lor creativă și organizatorică. 

XV. Free Camp: Expoziția operelor realizate cu ocazia Taberei de creație internaționale: a fost 

organizată, pentru a XV-lea oară, la 

Miercurea Ciuc, expoziția Free Camp: 

Expoziția operelor realizate cu ocazia 

Taberei de creație internațională. 

Evenimentul a avut loc între 15-25 mai 

2019, în sala de expoziții a Casei de 

Cultură a Sindicatelor. Ca și în anii 

precedenți tabăra a asigurat deplină libertate de expresie din punct de vedere tematic și de gen 

de artă, pe de altă parte a oferit oportunitatea urmăririi pe parcurs a muncii de creație pentru 

curioși. În cadrul Free Camp au participat artiști din patru țări : din Ungaria, Fábián Zoltán, Damó 

István, din Austria, Fazakas Csaba, din Germania, Dóró Sándor, din Serbia, Danijel Babic, Đula 

Šanta, din România, Maria Balea, Andreea Rus, Marinela Măntescu Isac, Márton Árpád, Botár 

László. Artiști literari: Dr. Radu George Serafim din București, Székedi Ferenc din Miercurea Ciuc .  
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În data de 29 august 2019 a fost deschisă expoziția de grafică 

Helyzetkép a artistului Székely Géza, la Galeria de Artă a 

Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc. Artistul 

grafic și pictor, născut în Cernatul de Jos, și stabilit la Cluj 

Napoca, a absolvit Facultatea de Arte Plastice din Cluj 

Napoca, fiind profesor de desen în cadrul Facultății de 

Grafică, participant la mai multe expoziții individuale și de 

grup, începând din anul 1986. Ultima oară și-a expus operele 

la Miercurea Ciuc în anul 2015. 

Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și tradiționale în județul 

Harghita 

Scopul programului este acordarea de sprijin financiar pentru persoanele fizice sau persoanele 

juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile 

legii române, care depun proiecte pentru confecţionarea/achiziţionarea de elemente de port 

popular și a costumelor și uniformelor tradiţionale ale căror scop este stimularea și promovarea 

vieții culturale din județul Harghita. 

În anul 2019, în cadrul programului au fost depuse la Consiliul Județean Harghita 56 de astfel de 

proiecte, dintre care 37 au îndeplinit toate criteriile de eligibilitate și au fost desemnate 

câștigătoare. Programul a servit ca o oportunitate excelentă pentru înnoirea costumelor 

ansamblurilor populare și extinderea colecțiilor de costume populare ale școlilor și grădinițelor 

din județ. 

Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale 

Scopul programului este sprijinirea persoanelor fizice și juridice de drept public sau privat, 

autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române, asociații, fundații și culte religioase, 
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care organizează și derulează diferite programe, proiecte și acțiuni culturale, pentru 

următoarele activități prioritare: 

 sprijinirea activităților teatrelor de amatori,  

 sprijinirea activității fanfarelor din județul Harghita, 

 sprijinirea activității formațiilor muzicale din județul Harghita, 

 programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural care să contribuie la 

dezvoltarea turismului cultural al regiunii, 

 sprijinirea organizării cursurilor de dans popular, a organizării periodice a 

seratelor de dans popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia 

cursanții au ocazia de a prezenta cele învățate. 

În cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și 

acțiunilor culturale al judeţului Harghita în anul 2018 au fost depuse 147 proiecte, din care au 

fost finanțate 80, iar în anul 2019 au fost depuse în total 102 proiecte, din care 74 de proiecte 

au fost selectate spre finanțare. Dintre proiectele câștigătoare menționăm: 

- A X-a ediție a Festivalului Cepei din Siculeni 

- Reuniunea actorilor din Bălan 

- Festivalul tradițional al Nostalgiei din Borsec, 

- Festivalul verzei de la Lăzarea, 

- Festivalului Plăcintei de la Ocna de Sus, 

- Festivalului Cavalcada de Toamnă din Odorheiu Secuiesc 

- seria de concerte de orgă susținute în bisericile din zona Odorhei. 
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PROGRAME FINANȚATE 

----- 

 

Consiliul Județean Harghita oferă finanțare nerambursabilă organizațiilor civile din județ, 

cultelor pentru realizarea scopurilor privind domeniile de activitate. 

Pot depune proiecte persoanele fizice și juridice înființate conform legislației din România, 

respectiv organizațiile, asociațiile, fundațiile și cultele bisericești care își desfășoară activitatea 

pe teritoriul administrativ al județului Harghita. 

Numele programului Suma aprobată pentru anul 
2018 

Suma aprobată pentru anul 
2019 

culturală (română) 57.000 60.000 

culturală (generală) 350.000 350.000 

port popular 160.000 160.000 

tineret 250.000 250.000 

sport 550.000 650.000 

program de familie 60.000 70.000 

sprijin pentru pompierii 
voluntari 

300.000 300.000 

turism 100.000 100.000 

În cadrul acestor programe în anul 2018 au fost depuse în total 656 de proiecte, din care au fost 

finanțate 415. În anul 2019 dintre cele 494 de proiecte depuse au primit finanțare 377. În acest 

an raportat la anul 2018 au crescut sumele alocate programelor privind familiile, sport, respectiv 

cele destinate organizării evenimentelor culturale românești. Scopul nostru este asigurarea unui 

număr cât mai mare de programe de sprijin, fiindcă acestea sunt baza realizării unui județ 
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Harghita mai prosper, mai atrăgător și mai dezvoltat. În perioada 2018-2019 prin programele 

noastre de finanțare au fost îndeplinite numeroase scopuri (evenimente, investiții) enumerate 

mai jos. 

Programul de sprijinire a activităților de sport  

Scopul programului este acordarea finanțării nerambursabile asociațiilor care își desfășoară 

activitatea în domeniul sportului, cluburilor sportive, care dispun de autorizații.  

Bugetul programului pentru anul 2018 a fost de 550 000 lei, au fost depuse 118  proiecte, dintre 

care 72 au fost selectate spre finanțare. Prin cele 72 de proiecte au fost acordate finanțări pentru 

următoarele activități sportive: taekwondo, judo, ciclism, șah, box, squash, handbal, fotbal, dans 

sportiv, triatlon, rally, futsal, tenis de masă, baschet, alpinism, bowling, hochei de gheață, trail 

running, karate, enduro, echitație, înot, aerobic, mountain bike. Cele mai multe proiecte depuse 

selectate spre finanțare (24) au fost în domeniul fotbalului.  

Bugetul programului în anul 2019 a fost de 650.000 de lei. La Consiliul Județean Harghita în cadrul 

Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, în anul 2019 au fost depuse în total 120 

de proiecte, dintre care 100 de proiecte au fost selectate spre finanțare. Prin proiectele finanțate 

am sprijinit următoarele 27 de domenii de sport: taekwondo, judo, ciclism, șah, pugilism, 

handbal, fotbal, dansuri sportive, concursuri auto, futsal, tenis de masă, baschet, alpinism, hochei 

pe gheață, mountain-running, karate, echitație, înot, aerobic, mountain bike, polo, cross training, 

alpin, lupte si aikido, țintar și patinaj. Cele mai multe proiecte câștigătoare – în număr de 23 – s-

au înregistrat la jocurile de fotbal, prin intermediul cărora a fost acordat sprijin unui număr de 

2500 de sportivi.  

Programul din acest an a avut o mare popularitate, prin promovarea sporturilor de masă și ale 

competițiilor sportive, contribuind astfel la promovarea unui stil de viață sănătos în rândul 

populației.  
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Programul anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari 

Scopul programului este asigurarea finanțării nerambursabile asociațiilor pompierilor voluntari 

din județul Harghita, sprijinirea activității asociațiilor, fundațiilor și organizațiilor care își 

desfășoară activități în situații de urgență. 

În cursul anului 2018 au fost depuse 55 de proiecte, dintre care un număr de 39 au fost selectate 

spre finanțare.  În anul 2019 au fost depuse 42 de proiecte, dintre care au fost finanțate 39. O 

noutate în acest program este că începând din acest an se poate solicita finanțare pentru 

echipamente de pompieri și mijloace necesare stingerii incendiilor – de ex. drujbe, hidrante, 

furtunuri, scări, dispozitive de întindere (cu prețul sub 2500 lei/buc.). 

 

Programul de finanțare nerambursabilă a activităților culturale ale comunităţii româneşti 

În cadrul programului, în anul 2018, au fost primite 26 de solicitări, dintre care 21 au fost 

aprobate de comitetul de evaluare; în 2019, 12 cereri au fost primite de consiliul județean, 

dintre care 11 au fost acceptate.  

Principalele activități susținute sunt: 

- evenimente legate de sărbătorirea centenarului, 

- sprijinirea cursurilor de arte plastice, 

- sprijinirea zilelor festive ale localităților, 

- reuniunea Fanfarelor de la Voșlobeni, 

- sprijinirea cursurilor de dans, ale programelor folclorice, 

- sprijinirea evenimentelor comunităților locale. 
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Programele de sprijinire a cultelor și colaborare cu cultele religioase 

Programul anual de sprijinire a cultelor religioase 

Biserica constituie un factor educațional și 

formator în societate, având un rol relevant 

în educație, cultură și organizarea 

comunitară.  

În ultimii ani Consiliul Județean Harghita a 

stabilit o cooperare strânsă cu structurile 

ecleziastice ale județului, a sprijinit 

activitățile de înnoire și renovare a bisericilor 

și a clădirilor bisericești și organizarea programelor care au contribuit la întărirea comunităților 

locale și la creșterea valorilor spirituale, culturale și comunitare. 

Consiliul Județean Harghita sprijină din anul 2001 bisericile din județ, dar din anul 2009 acordă 

atenție sporită acestui domeniu. În anul 2019 valoarea sprijinului acordat comunităților 

ecleziastice din județ a fost de 4,631 milioane lei.  

Prin inițierea și derularea continuă a programelor de sprijin, consiliul județean își propune să 

pună bazele cooperării, prin asigurarea resurselor necesare, în special în acele comunități mici, 

în care congregația este singura organizație care funcționează. În mod similar, în cazul 

comunităților mai mari, aceste organizații joacă, de asemenea, un rol coerent în procesul de 

întărire a comunității, iar consiliul județean intenționează să contribuie la realizarea acestui 

deziderat prin mijloacele de care dispune.  

Este important să subliniem că, pe lângă reprezentanții sferei civile, de afaceri, culturale și 

municipale, reprezentanții instituțiilor ecleziastice formează o pătură care este bine informată 

despre problemele relevante ale comunităților locale și acționează ca un intermediar între 

comunitățile locale și administrația județeană. 
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În cadrul acestui program, în anul 2019 au fost alocate sume din bugetul Consiliului Județean 

Harghita pentru următoarele activități: 

 construirea și repararea lăcașurilor de cult;  

 conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;  

 construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația de așezăminte de 

asistență socială și medicală ale unităților de cult;  

 construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;  

 construcția și repararea sediilor școlilor teologice deținute de biserici; 

 construirea sistemelor de încălzire ale bisericilor din județul Harghita; 

 repararea de orgi; 

 automatizarea clopotelor bisericești, repararea și modernizarea orologiilor. 

La Consiliul Județean Harghita în cadrul Programului, în anul 2019, au fost depuse 175 de 

proiecte, din care 100 de proiecte au fost selectate spre finanțare. 

În anul 2019, valoarea sprijinului acordat comunităților ecleziastice a fost de 4,631 milioane lei, 

ceea ce, între diferitele comunități ecleziastice s-a împărți astfel:  

 

 2019 

 Proiecte câștigătoare Finanțare acordată 

Romano-catolică 50 2,986,300 

Reformată 18 678,400 

Unitariană 22 649,000 

Ortodoxă 8 295,000 

Alte culte 2 23,000 

Total 100 4,631,700 
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Este important de subliniat faptul că, consiliul județean, în fiecare an a susținut viguros acțiunea 

de implementare a lucrărilor de renovare / construcție a unor proprietăți bisericești, cum ar fi 

lucrările de renovare a internatului Liceului Segítő Mária din Miercurea Ciuc, pe care în anul 

2018 l-a susținut cu 135.000 de lei, iar în anul 2019 cu 420.000 de lei. 

Programul de cooperare a Consiliului Județean Harghita în vederea sprijinirii unor activități 

ale cultelor religioase 

În județul Harghita există mai multe forme instituționalizate ale consultărilor și cooperărilor cu 

bisericile. Un program prioritar îl constituie programul de cooperare cu parohiile, în cadrul 

căruia Consiliul Județean Harghita a sprijinit mai multe acțiuni de comemorări, tabere de tineret, 

întâlniri internaționale, întâlniri cu familiile, activități ale vieții spirituale. 

În cadrul Programului de cooperare cu 

cultele religioase, în anul 2019 s-a pus 

accent îndeosebi pe activitățile de sprijinire 

a vieții spirituale. În același timp, sunt 

importante acțiunile care vizează tradiția. În 

anul 2019 au fost depuse 13 de proiecte 

dintre care au fost finanțate 8 proiecte. 

Valoarea totală a sprijinului a fost de 174.530 lei. 

Printre evenimentele susținute anual de Consiliul Județean Harghita se numără Reuniunea 

anuală de la Șumuleu Ciuc, Întâlnirea familiilor de la Máriapoli, Tabăra ministerială Sf. Tarsusius, 

Reuniunea unitară de la Szejkefürdő. 

Evenimentul major al programului de cooperare în anul 2019 l-a constituit Vizita papei Francisc 

la Șumuleu Ciuc, program ce a fost susținut de Consiliul Județean Harghita prin proiectul 

„Járjunk együtt az úton”. 
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Vizita papei în data de 1 iunie 2019 

Consiliul Județean Harghita a 

primit cu bucurie anunțul 

Sfântului Scaun, potrivit căruia 

Papa Francisc, în cadrul 

călătoriei sale apostolice din 

România, va face o vizită și la 

Șumuleu Ciuc, cel mai popular 

loc de pelerinaj, dedicat Sfintei 

Fecioare Maria, din Ținutul 

Secuiesc și din regiune. 

Vizita papei, în data de 1 iunie 2019, a avut o importanță istorică, deoarece Ținutul Secuiesc nu 

a fost vizitat niciodată de către un papă. În opinia noastră, acest eveniment a avut un aport 

semnificativ în procesul de consolidare a catolicismului pe aceste meleaguri, contribuind 

semnificativ la recunoașterea Ținutului Secuiesc.  

Activitățile premergătoare vizitei papale au fost efectuate cu cea mai mare conștiinciozitate de 

către Consiliul Județean Harghita, acesta acordând tot sprijinul organizatorilor principali ai 

evenimentului. Vizita papală a fost susținută prin Programul de cooperare și prin intermediul 

mai multor instituții subordonate Consiliului Județean Harghita, precum Spitalul de Urgență 

Miercurea Ciuc, Serviciul Public Salvamont și Salvaspeo, Centrul Cultural Județean Harghita. 

 


