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ANUL 2020 ÎN LUMINA EPIDEMIEI DE COVID-19 
 
Activitatea Consiliul Județean în anul 2020 a fost influențată semnificativ de măsurile luate 

pentru prevenirea și combaterea răspândirii pandemiei COVID-19. Așadar, activitatea instituției 

a fost adaptată la măsurile luate la nivel național și a fost organizată în funcție de situațiile ivite: 

am depus eforturi de a realiza cât mai multe programe și activități planificate, dar totodată am 

pus accent pe acordarea de sprijin populației în timpul pandemiei. Cetățenii au întrebat cel mai 

frecvent despre condițiile de călătorie în alte țări, condițiile carantinei, probleme sociale și de 

sănătate. Am ținut legătura zilnic cu instituțiile cu rol cheie în combaterea epidemiei, cum ar fi 

Direcția Județeană de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Externe, 

Prefectura Județului Harghita, Inspectoratul Județean de Poliție Harghita, Inspectoratul 

Județean pentru Situații de Urgență Harghita. 

Ca răspuns la situația apărută și la nevoile cetățenilor, a fost înființat grupul de consultanță 

COVID-19 al Consiliului Județean Harghita, în cadrul căruia membrii grupului au răspuns la 

întrebările sosite prin intermediul site-urilor oficiale și prin telefon. Încă de la izbucnirea 

epidemiei, au fost difuzate videouri live pentru a informa populația cu privire la evoluțiile 

curente. 

 Pentru a oferi informații de ultimă oră, am creat site-ul corona.judetulharghita.ro, unde cei 

interesați pot găsi informații actualizate despre evoluția situației epidemice în județul Harghita 

și în România. Cei interesați au putut găsi răspunsuri la întrebările frecvente, informații despre 

epidemie și  simptomele bolii, precum și despre diferitele reguli care trebuie respectate, 

precum și formularele necesare în cazul deplasărilor. Platforma a oferit, de asemenea, acces la 

condițiile de călătorie internaționale în limbile maghiară și română, iar documentele au inclus 

măsurile adoptate de diferite țări în timpul pandemiei. 



  
 

  

 

 

Ca răspuns la problema încetării transportului public, am încheiat contracte cu diferite companii 

de transport de persoane. Cei care doreau să călătorească din zona vămii Borș sau Nădlac au 

avut la dispoziție un formular de înregistrare, prin care am avut oportunitatea să le oferim celor 

care aveau nevoie să călătorească posibilitatea de a o face în conformitate cu reglementările 

epidemiologice. Companiile și-au echipat și adaptat vehiculele în conformitate cu 

reglementările impuse.  

Consiliul Județean Harghita a creat infrastructura necesară pentru telemuncă și administrația 

online. Ședințele, întâlnirile și consfătuirile au fost organizate online. În plus, colegii au putut, de 

asemenea, să solicite semnături electronice, făcând astfel progrese în domeniul digitalizării. În 

același timp, comunicarea nu doar în cadrul instituției, ci și cu publicul a fost mutată în mediul 

online, iar ședințele consiliului județean au putut fi urmărite pe pagina de social media a 

consiliului.  

 

 

 



  
 

  

 

SĂNĂTATE 
 

Unul dintre cele mai importante 

repere în domeniul asistenței medicale 

în anul 2020 este faptul că Ministerul 

Sănătății a acceptat cererea Spitalului 

Județean de Urgență din Miercurea 

Ciuc de a introduce formarea de 

rezidențiat, permițând spitalului să 

găzduiască rezidenți în 19 sectoare 

medicale. Acesta este un vot de 

încredere din partea Ministerului 

Sănătății pentru Spitalul Județean de Urgență, datorită îmbunătățirilor aduse în ultimii ani și a 

echipei medicale, care este pregătită corespunzător. Introducerea stagiului de pregătire pentru 

rezidențiat reprezintă o etapă importantă în eforturile spitalului de a obține o clasificare clinică 

regională de categoria II.  

Din martie 2020, Spitalul Județean de Urgență a început activitatea laboratorului de analize 

medicale propriu. Serviciile de laborator au fost suspendate de către spital în anul 2000, iar 

procesul de reluare a acestora este un pas important în asigurarea unor servicii medicale de 

calitate și prompte.  

În contextul epidemiei COVID-19, pentru a-și proteja personalul medical din prima linie și pentru 

a limita răspândirea virusului, Consiliul Județean Harghita a achiziționat în perioada aprilie-mai 

echipamente de protecție medicală și materiale sanitare în valoare de aproximativ 480.000 de 

lei. Printre produsele medicale distribuite s-au numărat măști medicale, măști de tip FFP2, 

mănuși de unică folosință, salopete, ochelari de protecție, halate medicale de unică folosință, 



  
 

  

cizme și șepci, dezinfectanți pentru mâini, dezinfectanți pentru suprafețe și dezinfectanți pentru 

echipamente. 

Produsele au fost distribuite de Consiliul Județean Harghita împreună cu Direcția de Sănătate 

Publică a județului Harghita la 155 de medici de familie și 40 de stomatologi.  

Centrul Multifuncțional din Șumuleu Ciuc, deținut de Consiliul Județean Harghita, a primit o 

nouă funcție pentru a face față situației pandemice. Pentru a ușura povara asupra secțiilor de 

boli pulmonare și infecțioase ale Spitalului Județean de Urgență, pacienții asimptomatici, dar 

care au fost confirmați ca fiind infectați cu coronavirus, au fost plasați aici și au primit 

supraveghere medicală specială în timpul tratamentului.  

În vara anului 2020, Consiliul Județean Harghita și Spitalul Clinic Județean de Urgență din 

Miercurea Ciuc au depus o cerere comună la Programul Operațional pentru Infrastructură Mare 

(POIM) al Uniunii Europene pentru rambursarea costurilor cu echipamentele de protecție 

utilizate în controlul și prevenirea pandemiei, precum și pentru achiziționarea unor 

echipamente și materiale medicale. Valoarea totală a cererii a fost de aproape 20.000.000 de 

lei. Scopul proiectului este de a crește capacitatea de gestionare a crizei de sănătate cauzate de 

epidemia de coronavirus și de a consolida capacitatea Spitalului Județean de Urgență de a 

răspunde la criza de 

sănătate publică.  

În luna august, ministrul 

sănătății, Dr. Nelu Tătaru a 

vizitat Spitalul Județean de 

Urgență din Miercurea Ciuc. 

Ministrul a fost informat cu 

privire la situația din 

unitățile sanitare și din 

județ, iar managerii 

acestora i-au prezentat 



  
 

  

investițiile începute și planificate pentru îmbunătățirea asistenței medicale. În cadrul vizitei, 

acesta a fost informat despre planurile de dezvoltare și despre importanța clasificării Spitalului 

Județean de Urgență din Miercurea Ciuc ca spital de categoria a II-a, pentru a oferi asistență 

medicală rapidă, eficientă și profesionistă populației din regiune. Potrivit ministrului sănătății, 

dacă planurile de dezvoltare ale Consiliului Județean Harghita vor fi realizate, solicitarea 

spitalului ar putea fi îndeplinită în scurt timp, având în vedere că Spitalul Județean este o 

instituție sanitară în dezvoltare, unde a observat că sunt mulți medici tineri, specialiști, 

infrastructură bună și condiții potrivite. 

În perioada septembrie-octombrie, Consiliul Județean Harghita a realizat un sondaj de opinie 

privind rețeaua de medici de familie din județ. În colaborare cu studenții rezidenți de medicină 

de familie de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș, cu 

primăriile din județ și cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate Harghita, Consiliul Județean 

Harghita a făcut eforturi pentru a atrage mai mulți medici de familie tineri în județ, pentru a 

îmbunătăți accesul populației la asistența medicală primară oferită de medicii de familie. Pentru 

a promova posturile disponibile de medicină de familie în județ, au fost realizate și filme de 

prezentare a mai multor comune din județul Harghita și a oportunităților oferite de aceștia 

pentru medicii de familie rezidenți care ar dori să lucreze în județ. 

În noiembrie, trei apartamente de serviciu au fost predate tinerilor medici care lucrează în 

domeniile neurologie, cardiologie și anestezie la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea 

Ciuc. 

În luna decembrie, Consiliul Județean Harghita a distribuit 241.000 de măști de protecție în 

județ pentru a preveni răspândirea epidemiei de coronavirus, în urma donației făcute de 

Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca. 

În vederea gestionării și combaterii epidemiei COVID-19, în cursul anului, Spitalul Județean de 

Urgență din Miercurea Ciuc a primit donații de aproximativ 330.000 de lei de la persoane fizice, 

grupuri, firme, asociații și parohii prin intermediul Asociației pentru Județul Harghita. Suma a 

fost utilizată pentru a achiziționa echipament de protecție, echipament PCR și accesorii de 



  
 

  

laborator, boxă sterilă, respectiv un lift pentru pacienții de la secțiile de boli pulmonare și 

infecțioase din clădirea spitalului din Șumuleu Ciuc. 

DRUMURI JUDEȚENE 
 

În anul 2020 a fost finalizată reabilitarea drumului județean DJ 123F, datorită căreia între 

localitățile Ciba și Ciceu se poate circula pe un drum asfaltat. 

Totodată, în localitatea Valea Rece au fost construite trei poduri din beton armat pe drumul 

județean DJ 127A, prin urmare pârâul Poiana Fagului se poate trece în condiții de siguranță. Tot 

în Valea Rece sunt în curs de execuție lucrări de apărări de mal prin construirea unor ziduri de 

sprijin, care reprezintă o investiție foarte importantă pentru locuitorii din zonă din punct de 

vedere al prevenirii efectelor produse de inundații.  

Au început lucrările de reabilitare a 

drumului județean DJ 131A, care leagă 

satul Comănești de comuna Mărtiniș 

prin satul Aldea, în cadrul căreia în anul 

2020 s-a finalizat construcția a două 

poduri noi pe pârâul Homorodul-Mare, 

precum și realizarea podețelor și a 

șanțurilor din beton, prin urmare 

drumul este pregătit pentru asfaltare. 

În comuna Lueta, de-a lungul drumului 

județean DJ 132, a fost construit un zid 

de sprijin din gabioane de peste 100 de 

metri în vederea îmbunătățirii 

condițiilor de circulație. 

Sectorul de drum județean DJ 133 situat 



  
 

  

între satul Mujna și limita cu județul Mureș a fost reabilitat, deschizând astfel traficul spre 

județul Mureș, scop pentru care în prezent se reabilitează și drumul județean DJ 134 între satul 

Uilac și limita cu județul Mureș. După finalizarea acestor lucrări distanța spre municipiul Târgu 

Mureș se poate reduce considerabil. 

Reabilitarea drumului județean între comuna Săcel și satul Șoimușu Mic (pe un sector de 1,3 km 

lungime) a fost finalizată, iar reabilitarea drumului de lângă lacuri între satul Șoimușu Mic și 

orașul Cristuru Secuiesc este în curs de proiectare. 

Totodată, am reușit să finalizăm lucrările de reabilitare a drumului județean DJ 134C între 

drumul național DN 13A și Bulgăreni, pe baza proiectului contractat de primăria comunei 

Lupeni. 

Cea mai remarcabilă investiție este considerată podul nou peste râul Târnava Mare, situat între 

satele Dejuțiu și Porumbenii Mari. O porțiune de 2,5 km al drumului județean DJ 138, între 

barajul din Zetea și satul Șicasău a fost, de asemenea, modernizată. S-au continuat lucrările de 

reabilitare a drumului județean DJ 138A, care asigură legătura între drumul național DN 13A și 

localitatea Harghita-Băi. 

Lucrările au avansat și în Bilbor, pe drumul județean DJ 174C, care va asigura legătura între 

comuna Bilbor și județul Suceava după finalizarea lucrărilor de asfaltare pe tronsonul de 6,3 km 

de drum. 

În 2020 au fost lansate o serie de alte investiții majore, precum reabilitarea completă a unui 

tronson de 14,5 km al drumului județean DJ 123 (între comuna Sânmartin și satul Eghersec), 

reabilitarea unui tronson de 21,5 km al drumului județean DJ 127 (între comunele Ditrău și 

Tulgheș), construcția de podețe și ziduri de sprijin pe drumul județean DJ 135 (între Pasul 

Pesentea și satul Firtănuș), și reabilitarea completă a sectorului de drum județean situat între 

comuna Atid și satele Cușmed, Șiclod. 

Pe lângă investiții, anul acesta s-au efectuat și lucrări de întreținere de vară pe drumurile 

județene, prin urmare la intrările și ieșirile localităților există benzi rezonatoare, s-au efectuat 

plombări, reparații ale stratului de uzură, s-au amplasat indicatoare rutiere și balustrade pe o 



  
 

  

lungime de 13,8 km. Întreținerea de vară a cuprins și lucrări de asfaltare pe drumul județean DJ 

123C (pe o lungime de 8,00 km, între Poarta Akó satul Armășenii Noi), drumul județean DJ 124 

(între comuna Racu și satul Văcărești), și drumul județean DJ 132B (în satul Orășeni). 

În același timp acordăm o atenție deosebită construcției trotuarelor de-a lungul drumurilor 

județene, prin urmare, în 2020, în cadrul acestui program au fost finalizate trotuarele din 

comunele Zetea, Ditrău și Ciumani, iar lucrările în satul Sâncrai au fost începute. Pentru 

trotuarele din comunele Joseni și Sâncrăieni proiectarea acestor lucrări a fost finalizată și în 

curând vor începe lucrările. 

În ceea ce privește investițiile din domeniul sănătății, studiul de fezabilitate pentru reabilitarea 

și modernizarea Centrului de Sănătate Sânmartin a fost finalizat, iar proiectarea lucrărilor 

aferente reparațiilor capitale la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor nr. 14 din Miercurea 

Ciuc și reabilitării Policlinicii stomatologice din Miercurea Ciuc este în curs. 

Unul dintre cele mai importante obiective ale Consiliul Județean Harghita este dezvoltarea 

Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, unde s-au continuat lucrările de extindere și 

reamenajare, și în același timp s-a început construirea unui heliport. 

FAMILIE 
 

Promovarea valorilor familiale şi culturale 

Programul are ca scop consolidarea familiilor, iar prin aceasta, a întregii comunități, contribuind 

astfel la preîntâmpinarea unor probleme identificate în acest domeniu. Grupul țintă al 

programului sunt membrii familiilor din județul Harghita, beneficiarii indirecți fiind organizațiile 

neguvernamentale, instituţiile de învăţământ și alți actori care desfășoară activități destinate 

familiilor pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita. 

În cadrul acestui program funcționează 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 are ca scop 



  
 

  

sprijinirea și coordonarea derulării proiectelor și programelor destinate bunăstării familiilor din 

județul Harghita, colaborând în acest scop cu instituții și organizații din diferite domenii de 

specialitate, în vederea sprijinirii acestora în activitățile lor destinate familiilor:  

 Organizarea și funcționarea creșelor, ale programelor after school, respectiv ale altor 

programe culturale, sociale, de educație și de sport destinate familiilor;   

 Domeniul societății civile, colaborând cu asociații și fundații din județul Harghita, în 

vederea sprijinirii acestora în activitatea lor destinată familiilor;   

 Domeniul sănătății, colaborând cu instituții și organizații din județul Harghita în vederea 

sprijinirii acestora în programe destinate familiilor prin Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Harghita;   

 Domeniul cultelor religioase, colaborând cu diferite culte religioase în activitățile  lor 

destinate familiilor harghitene;   

 Domeniul lobby, în vederea efectuării propunerilor pentru influențarea favorabilă ale 

unor decizii politice care privesc domeniul familiilor;  

 Domeniul asistenței și consilierii juridice referitoare la activitatea grupului de lucru, 

asistență în formularea propunerilor de modificare a reglementărilor legale din 

domeniul familial;   

 Urmărirea derulării programelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Harghita în domeniul serviciilor de asistență socială destinate familiilor; 

 Urmărirea  programelor Consiliului Județean Harghita și ale instituțiilor subordonate 

destinate sprijinirii directe sau indirecte ale familiilor din județul Harghita;  

 Sprijinirea și coordonarea derulării proiectelor și programelor destinate bunăstării 

familiilor prin promovarea importanței dezvoltării timpurii a copiilor și a intervenţiei 

timpurii, respectiv promovarea valorilor şi criteriilor care asigură o viaţă sănătoasă şi un 

mediu familial sănătos și ale metodelor de diagnosticare şi de reabilitare;     

 Domeniul elaborării obiectivelor prioritare de realizat în domeniul sprijinirii familiilor și 

coordonarea realizării acestora. 



  
 

  

Program de sprijin privind activitățile pentru familii 

Scopul programului este acordarea de finanțare nerambursabilă pentru persoanele fizice sau 

juridice fără scop patrimonial, respectiv organizaţiilor, asociaţiilor ori fundaţiilor, constituite 

conform legii sau cultelor religioase, recunoscute de lege, care desfășoară activități destinate 

familiilor pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita. Prin acest program se acordă 

finanţare nerambursabilă pentru următoarele activități: 

 Sprijinirea organizării forumurilor, întâlnirilor, conferințelor și discuțiilor pe tema 

familiei; 

 Sprijinirea organizării programelor pentru copii; 

 Sprijinirea organizării programelor pentru mamă-copil; 

 Susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de 

finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități generatoare de profit. 

În 2020, Consiliul Județean 

a primit 41 de cereri în 

cadrul programului, dintre 

care 22 au fost acceptate 

de către comisia de 

evaluare. Dintre 

programele de sprijinire a 

activităților destinate 

familiilor pe anul 2020 

amintim conferința 

familiilor care fac parte din 

gruparea creștină „plasă”, programul organizat în vederea dezvoltării spirituale a părinților și a 

copiilor, respectiv evenimentele organizate părinților și copiilor. În afară de aceste programe, 

asociațiile au organizat întâlniri pentru familii, aceste întâlniri având drept scop păstrarea 



  
 

  

tradițiilor, conștientizarea faptului că a trăi în familie este un lucru bun. Și, nu în ultimul rând, s-

a organizat ziua familiilor. 

EDUCAȚIE, TINERET 
 

Consiliul Județean Harghita a continuat să acorde prioritate problematicii educației minoritare, 

predării limbii române ca limbă străină, respectiv învățământului profesional. În același timp, 

am continuat activitățile noastre pentru a restabili prestigiul învățământului profesional, pentru 

a adapta acesta la nevoile pieței muncii și pentru a consolida orientarea și consilierea 

profesională a tinerilor în carieră. 

Învățământul profesional 

În 2017, prin intermediul Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, a fost înființat un grup de 

lucru la nivel județean, cu implicarea experților, care și-a continuat activitatea și pe parcursul 

anului 2020. Grupul a participat la discuții organizate pe tema învățământului profesional și a 

jucat un rol important în restabilirea prestigiului acesteia prin îmbunătățirea calității și 

promovare. Convinși că viitorul tinerilor este determinat în principal de calitatea sistemului 

educațional, am urmărit progresele în dezvoltarea metodelor de predare de calitate și 

inovatoare și am salutat toate oportunitățile de cooperare menite să asigure o educație de 

calitate pentru tinerii din Secuime.  



  
 

  

Pentru ca educația să răspundă provocărilor actuale și viitoare, considerăm că este important să 

formăm cadrele didactice, să le dezvoltăm competențele și să îmbunătățim programele 

profesionale digitale și online. Am solicitat, de asemenea, o acțiune comună cu actorii de politici 

publice din Ungaria în domeniul educației și formării profesionale, deoarece Ungaria este o țară 

model în acest domeniu. Considerăm că este necesar să facem schimb de experiență în 

domeniul educației și formării profesionale, al consilierii în materie de orientare profesională și 

al activităților conexe, precum și al dezvoltării de programe de e-learning. 

Considerăm că este important să implicăm resursele, experiența și bunele practici ale Ungariei 

în dezvoltarea instituțiilor de formare profesională, precum și introducerea și dezvoltarea 

metodelor de predare bazate pe proiecte pentru implementarea cu succes a sarcinilor practice 

pentru tineri. Prin urmare, în acest domeniu, am propus schimbul de bune practici în Ungaria și 

exploatarea oportunităților de aplicare comună a acestora în domeniile de specializare prin 

intermediul programelor-cadru relevante finanțate de UE. 

 Vizite în clasă în școlile profesionale 

Este important să cunoaștem viziunea tinerilor noștri pentru a putea adapta mai bine 

activitățile noastre la nevoile lor. În 2020, Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita a organizat 

peste 20 de ore de diriginție în diferite clase pentru a prezenta bune practici din diverse profesii 

și pentru a evalua nevoile elevilor. 

 Parteneriat în sprijinul învățământului profesional 

Prin intermediul Agenției de Dezvoltare, în toamnă, am predat echipamente cu scop 

educațional în domeniul coafurii Liceului Tehnologic „Joannes Kájoni”  și am primit în vizită pe 

directorul general al centrului de formare în domeniul cosmeticii „Roder Szépészeti Ágazati 

Képzőközpont Nonprofit Kft.”  din Ungaria și  un consultant pentru dezvoltare educațională din 

partea fundației pentru inovare socială și formare „Innova Szociális Innovációs és Képzési 

Alapítvány” din Ungaria. Școala a primit echipamente de coafură, mobilier și materii prime 

(vopsele, șampoane, balsamuri), precum și trei calculatoare și un laptop pentru Liceul 



  
 

  

Tehnologic „Venczel József” și Liceul Tehnologic „Kós Károly”, precum și cinci calculatoare și un 

laptop pentru Liceul Profesional „Székely Károly”. Valoarea totală a donațiilor este de 5 

milioane de forinți maghiari. 

 

Predarea limbii române pentru minorități 

În regiunea noastră, predarea limbii române și rezultatele examenelor la această disciplină 

reprezintă una dintre cele mai sensibile probleme, motiv pentru care, în ultimul an, am acordat 

prioritate predării limbii române minorităților naționale. Conform rezultatelor din ultimii ani, se 

poate afirma că un procent mare de elevi din județul Harghita nu atinge nivelul de trecere la 

examenele de absolvire la limba și literatura română. 

Pentru a pune pe baze noi predarea limbii române, în 2018 a fost înființat un grup de lucru la 

nivel județean, cu implicarea experților. Grupul de lucru și-a continuat activitățile și anul acesta, 

solicitând o reformă a predării limbii române, pentru a implementa cât mai curând programe și 

curricula specifice: predarea și evaluarea limbii și literaturii române pentru elevii aparținând 

minorităților naționale la toate nivelurile ar trebui să se bazeze pe un curriculum specific. 

Conform scrisorilor de răspuns și a calendarului Ministerului Educației și Cercetării, noua 

curricula este introdusă mai întâi pentru clasa a VIII-a și abia apoi va fi elaborată pentru elevii 

din liceu. Prin adresele noastre trimise Ministerului Educației și Cercetării, Avocatului Poporului 

și președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, am solicitat ca predarea și 



  
 

  

învățarea limbii române să se facă pe baza unor noi programe, curricula și manuale școlare, de 

la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a, ținând cont de drepturile legale. 

Educație digitală 

În vederea dezvoltării educației digitale în Harghita, am creat un grup de lucru la nivel județean, 

format din reprezentanți ai instituțiilor publice din domeniul educației și din specialiști externi. 

Prin activitățile grupului de lucru, au fost realizate două sondaje pentru a cartografia accesul la 

internet și echipamentele necesare pentru dezvoltarea educației digitale în județul Harghita și 

pentru a examina dificultățile educației online din perspectiva cadrelor didactice din județ. 

Totodată, în cadrul discuțiilor din grupul de lucru, s-a conturat ideea unui proiect, care vizează 

dezvoltarea educației digitală pe termen lung și care nu se limitează doar la forma actuală a 

educației online, ci are ca scop sprijinirea educației prin instrumente digitale.. În vederea 

realizării proiectului, cu implicarea experților din domeniu am pregătit un plan de acțiune, care 

se axează pe următoarele elemente:  

 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de comunicații în vederea asigurării calității 

adecvate a educației digitale; 

 Asigurarea de mijloace tehnice pentru instituțiile de învățământ (pentru cadre didactice 

și elevi deopotrivă), necesare educației digitale; 

 Furnizarea de software și resurse educaționale pentru școlile din județul Harghita; 

 Dezvoltarea resurselor umane, prin formarea cadrelor didactice, a elevilor și a 

formatorilor, astfel încât infrastructura de comunicații, setul de instrumente digitale și 

software-urile disponibile să poată fi utilizate și aplicate în mod corespunzător în 

instituțiile de învățământ. 

Scopul digitalizării este o tranziție pe termen lung, care să permită o învățare mai ușoară și mai 

bună a materiei prin utilizarea echipamentelor digitale și, pe termen lung, dezvoltarea 

competențelor digitale ale elevilor. 



  
 

  

În cadrul celei de-a XVI-a ediții a Zilelor Județului Harghita, a fost organizată o masă rotundă 

online pe tema Oportunitățile și provocările educației digitale, cu scopul de a consolida educația 

digitală prin schimb de experiență și prin discutarea căilor de urmat și prin coordonarea 

cooperării.  

Am înaintat propuneri Ministerului Fondurilor Europene și Agenției de Dezvoltare Regională 

Centru (ADR Centru) privind Programul Operațional pentru Educație și Ocuparea Forței de 

Muncă (POEO-Program Operațional Educație și Ocupare) în vederea structurării viitoarelor 

programe.  Printre altele, am propus ca sprijinul care vizează activitățile de dezvoltare a 

educației digitale și a competenței digitale să fie incluse în liniile de finanțare ale Programului 

Operațional. (set de instrumente digitale, competențe digitale, programe digitale, internet în 

bandă largă, platforme digitale etc.). 

În vederea dezvoltării competențelor digitale ale cadrelor didactice, Consiliul Județean Harghita 

a semnat un acord de colaborare cu Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János”. 

Odată cu răspândirea epidemiei COVID-19 la nivel național, profesorii și elevii au fost nevoiți să 

continue anul școlar online, folosind diverse instrumente digitale de acasă, care, în cele mai 

multe cazuri, nu au decurs fără probleme. Pentru a rezolva dificultățile apărute, în colaborare 

cu Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, inspectoratele școlare ale județelor 

Harghita și Covasna și Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János”, a fost lansat emisiunea 

SuliTV, care a fost difuzat de Erdély TV. În vederea pregătirii pentru examene, a fost difuzată o 

serie de materiale video pentru elevii clasei a VIII-a la limba și literatura maghiară și română, 

respectiv matematică. În același timp, pentru elevii de clasa a VIII-a care nu au avut acces la 

educația online, în colaborare cu Inspectoratele Școlare Județene Harghita și Covasna, a fost 

tipărită o broșură cu titlul „Suport pentru pregătirea la evaluarea națională clasa a VIII-a”. Elevii 

clasei a XII-a au fost asistați în pregătirea examenelor de bacalaureat prin intermediul 

sistemului de e-learning classY Edu, în special la limba și literatura română, în vederea 

îmbunătățirii ratei de promovare a elevilor din județul Harghita.   



  
 

  

Ceremoniile de absolvire pentru absolvenți au avut loc în mare parte online, dar am considerat 

totuși că este important să recompensăm studenții care au obținut rezultate remarcabile și am 

trimis diploma de merit la 114 absolvenți. 

Școala Profesională Specială Sfânta Ana 

În 2020 au avut loc mai multe 

activități extracurriculare. Profesorii 

au organizat diverse excursii tematice 

pentru copii, cum ar fi la Casa 

Memorială „Mikes Kelemen”, 

Sighișoara, Cristuru Secuiesc, și au 

pregătit împreună decorațiuni de 

crăciun și cadouri artizanale, iar ca 

program comun au împodobit 

împreună bradul de crăciun și au 

pregătit spectacole de crăciun. În cadrul programului SNAC, voluntarii școlii au vizitat centrul de 

îngrijire a persoanelor vârstnice „Providentia”.  

În cadrul programului Fără granițe, copiii au vizitat Școala Specială din Esztergom. De 

asemenea, merită menționat faptul că elevii școlii au cusut măști pentru Consiliul Județean 

Harghita și Inspectoratul Școlar Județean Harghita.  

Pe lângă diversele activități, în clădire au fost efectuate și lucrări de reparații, cea mai 

importantă îmbunătățire fiind extinderea dotării laboratorului comercial și a atelierului de 

tâmplărie.  

Centrul școlar pentru educație incluzivă Bilbor 

În 2020, activitățile școlii s-au desfășurat cu un total de 205 elevi și 32 de profesori, în 

colaborare cu mai multe școli din județul Harghita. Activitățile au inclus programe și planuri de 

intervenție personalizate pentru a ajuta elevii cu dificultăți de învățare și integrare. Cadrele 



  
 

  

didactice ale școlii au oferit, de asemenea, sprijin prin programe educaționale și de consiliere 

celor 35 de copii afectați de incendiul din Șumuleu Ciuc, pentru care au fost organizate activități 

preventive și programe creative și ludice.  

Viitorul e acasă 

 Harghita te așteaptă acasă! 

Platforma permite întreprinderilor și instituțiilor din județul Harghita să își publice ofertele 

actuale de locuri de muncă vacante. În perioada epidemiei, am creat o subpagină specială pe 

site, unde am agregat oportunități de locuri de muncă pentru cei blocați în străinătate, 

ajutându-i astfel să obțină o sursă de trai până la întoarcerea în țară.  

 Practici bune de antreprenoriat 

Din cauza măsurilor luate pentru limitarea răspândirii pandemiei de coronavirus, nu a fost 

posibilă organizarea de forumuri economice cu participare fizică, unde participanții pot, de 

obicei, întreba direct profesioniștii cu privire la problemele actuale. Astfel, Agenția de 

Dezvoltare Județeană Harghita a organizat o serie de forumuri în mediul online, intitulate Există 

un viitor acasă - reproiectarea în 10 pași. În acest cadru, am realizat interviuri cu Csaba Borboly, 

președintele Consiliului Județean Harghita, Árpád Cilip, directorul Agenției de Dezvoltare 

Județeană Harghita, directorul întreprinderii Mycreativeplace și proprietarul firmei InfoPoint 

Destine Holidays.  

 Târg online al locurilor de muncă  

În luna iunie, din cauza măsurilor luate pentru limitarea răspândirii epidemiei de coronavirus, 

târgul locurilor de muncă a fost organizat în mediul online. Cu această ocazie, au fost 

prezentate șapte companii, iar managerii acestora au prezentat mai multe oportunități de 

angajare, care au fost disponibile prin intermediul programului Harghita te așteaptă acasă. Prin 

intermediul programului, dorim să oferim o bază sigură de informații nu numai pentru cei care 



  
 

  

doresc să se întoarcă acasă din străinătate, ci și pentru cei care doresc să își câștige existența în 

locurile natale. 

 Catalogul De ce să vin acasă și quiz night 

Pregătirea catalogului De ce să vin acasă? a fost necesar datorită fenomenului emigrării 

tinerilor în străinătate. Scopul nostru principal este de a atrage atenția asupra oportunităților 

oferite în județ: oportunități de finanțare, oportunități de formare profesională și diverse alte 

subiecte utile au fost incluse în publicație. Catalogul a fost prezentat în cadrul unei seri de quiz 

pentru tineri. 

 Concursul Acasă sau în străinătate 

Consiliul Județean Harghita și Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita sunt deosebit de 

preocupate de problema tinerilor care pleacă din țară.  În acest sens, am lansat și un concurs de 

eseuri intitulat Acasă sau în străinătate. Scopul apelului a fost acela de a oferi instituției o idee 

despre oportunitățile din Secuime și despre condițiile de viață din străinătate, pe baza 

experiențelor aplicanților. Toți cei care au răspuns apelului au considerat important cu timpul 

să se mute înapoi în locurile natale, în această decizie fiind factori importanți familia, dorul de 

casă și condițiile de viață dificile din străinătate. Mulți dintre tineri au considerat că ar putea 

valorifica experiențele acumulate în străinătate acasă. Premiile au fost înmânate pe 24 

septembrie. 



  
 

  

Ziua internațională a studenților 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților, Consiliul Județean Harghita, în colaborare cu 

instituțiile subordonate și mai multe ONG-uri, a organizat un eveniment online pentru tineri. Cei 

interesați au putut trimite lucrări pe o varietate de subiecte, cum ar fi un concurs de fotografie 

Lumea prin ochii elevilor, un concurs de slam poetry, au avut ocazia să participe la diverse probe 

și concursuri online, au fost proiectate filme informative, au fost prezentate meșteșuguri 

populare și au avut loc și concerte. 

Program de internship la Consiliul Județean Harghita 

În octombrie 2019, Consiliul Județean Harghita a lansat Programul de Internship, care își 

propune să ofere candidaților oportunități de dezvoltare profesională și personală, atât la nivel 

individual, cât și ca membru al unei comunități profesionale. Participanții la program au 

posibilitatea de a dobândi experiență profesională și de a-și dezvolta abilitățile și competențele 

practice pe o perioadă de cinci luni. În același timp, programul își propune să faciliteze tranziția 

de la sistemul educațional la piața muncii și să ofere oportunități de dezvoltare a carierei în 

cadrul Consiliului Județean Harghita.  

În 2020, un total de 13 persoane au participat la programul de internship pe parcursul a trei 

perioade. Între lunile mai și octombrie, șapte persoane au fost acceptate și au început 

programul, în septembrie alte cinci persoane, iar în octombrie o persoană. 

Program de finanțare pentru activități de tineret 

Scopul programului este sprijinirea persoanelor juridice fără scop patrimonial, asociaţii, fundaţii 

ori organizaţii care desfășoară activități în domeniul tineret pe raza administrativ-teritorială a 

judeţului Harghita sau culte religioase, constituite conform legii. În acest an, bugetul 

programului a fost de 250.000 de lei și au fost depuse 108 de proiecte, dintre care 80 au fost 

aprobate și din care s-au realizat 59.  

În cadrul programului, organizațiile de tineret au putut solicita sprijin pentru tabere tematice 

pentru tineri talentați, finanțare pentru activități de tip „Școala de Pădure”, pregătirea elevilor 



  
 

  

pentru testele de aptitudini și examenele de absolvire și bacalaureat, tabere de schimb, 

achiziționarea de materiale didactice, organizarea de diverse activități de tineret în parteneriat 

cu organizații și instituții din alte județe, organizarea de activități școlare pentru elevi și 

preșcolari.  

În cadrul programului pentru tineret, se acordă sprijin pentru organizarea de schimburi de 

experiență și programe de formare, precum și pentru orientare profesională și activități 

extrașcolare. De asemenea, cei interesați pot solicita sprijin pentru dezvoltarea de aplicații, 

achiziționarea de instrumente interactive și inovatoare și obținerea de cofinanțare pentru 

cererile depuse la alte instituții în cadrul programelor de digitalizare a școlilor. 

21 de cereri au fost acceptate pentru organizarea de tabere tematice pentru tineri talentați, trei 

pentru organizarea activităților de sprijinire în vederea finalizării cu succes a examenelor de 

absolvire și bacalaureat, una pentru o tabără de schimb și nouă pentru achiziționarea 

materialelor didactice. În plus, au fost primite zece cereri pentru organizarea de concursuri 

pentru elevi și preșcolari, trei cereri pentru activități de voluntariat și practică pentru elevi și 

două cereri pentru susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor în domeniul gastronomiei 

prin achiziționarea echipamentelor adecvate. Au existat, de asemenea, cinci cereri pentru 

susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor și îndeletniciri practice a elevilor din clasele V-

VIII, prin achiziționarea echipamentelor adecvate, două cereri pentru sprijinirea activităților de 

orientare școlară și profesională și trei cereri pentru sprijinirea activităților din cadrul 

programului „After School”. 

TURISM 
 

Prezentarea ofertei turistice a Ținutului Secuiesc la Budapesta și București 

Județele Harghita, Covasna și Mureș și-au promovat regiunea printr-un stand comun la Târgul 

de Turism al României, organizat la Romexpo, București, în perioada 20-27 februarie, dar și la 

Budapesta, la cea de-a 43-a ediție a Târgului Internațional de Turism.  



  
 

  

Măsuri de sprijinire a actorilor din turism 

Odată cu răspândirea epidemiei COVID-19 și reducerea activității turistice, Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Harghita a apelat la proprietarii și administratorii unităților de 

cazare clasificate din județ cu scopul de a evalua care dintre unitățile de cazare au intenția de a  

deveni unități de carantină instituționalizată, deoarece răspândirea pe scară largă a epidemiei 

de coronavirus a permis unităților de cazare să îndeplinească această funcție în limita 

posibilităților prevăzute de lege.  

În urma acestei proceduri, 22 de unități au fost pregătite pentru a găzdui persoanele care 

trebuiau să fie puse în carantină. Aceste unități de cazare au oferit 272 de locuri de cazare 

individuale, ceea ce reprezintă un total de 705 locuri.  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, împreună cu proprietarii unităților de cazare 

care funcționează în județ, au lansat în luna mai o inițiativă pe rețelele de socializare, menită să 

înveselească persoanele care doreau să călătorească în regiune, dar nu au putut face acest 

lucru din cauza epidemiei.  Proprietarii unităților au făcut o fotografie pitorească cu un mesaj 

care transmite cât de mult le este dor de turiști. În total, 30 de unități au participat la campanie.  

Construirea brandului turistic al 
județului Harghita prin Google Street 
View 

Ținând cont de potențialul turistic al 

Google Street View, o mașină Google 

a făcut turul tuturor străzilor din 

județ, astfel fiecare element al Google 

Street View va include logo-ul Visit 

Harghita. 

 

 

 



  
 

  

Visit Harghita - Inițiativă pentru familii 

Situația cauzată de epidemia de coronavirus a creat noi provocări pentru entitățile economice 

din domeniul turismului, iar reglementările care au fost puse în aplicare au făcut imposibilă 

continuarea activităților de turism.  

Ideea inițiativei Visit Harghita – Family-friendly s-a născut, ținând cont de tendințele și 

reglementările în continuă schimbare, precum și prin dialogul cu experți și antreprenori. Județul 

Harghita a fost întotdeauna o destinație populară pentru familii, deoarece le oferă posibilitatea 

de a se relaxa și de a se distra într-un mediu sănătos, natural, departe de aglomerație.  

Cincizeci și două de unități de alimentație publică au primit pe 5 august, la Odorheiu Secuiesc, 

certificatul Visit Harghita – Family-friendly. Pachetul face parte din oferta turistică a județului 

Harghita, dezvoltat în special pentru familii. Serviciile incluse în program au ca scop atragerea 

familiilor în acele unități în care se acordă o atenție specială acestei categorii de vizitatori prin 

servicii și programe speciale.  

 



  
 

  

Cooperarea cu Via Transilvanica 

Via Transilvanica, lansată în 2018, își propune să promoveze natura, istoria și multiculturalismul 

transilvănean. Acest traseu de 950 de kilometri începe în Bucovina și coboară prin Transilvania 

până la Dunăre. În 2020, în cooperare cu Asociația Via Mariae și Consiliul Județean Harghita, au 

început lucrările la traseul Praid – Corund – Atid – Lupeni – Dealu – Odorheiu Secuiesc – Ulieș – 

Dârjiu: construirea tronsoanelor, montarea stâlpilor, montarea indicatoarelor rutiere și 

construirea popasurilor de odihnă. La evenimentul de la Dârjiu au participat susținătorii 

proiectului: E.S. Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii, Charlie Ottley, producătorul 

documentarului Wild Carpathia, Zoltán Soós, consul, Tibi Ușeriu, ultramaratonist, Marcel Iureș, 

actor, Corina Vasile, director de comunicare Raiffeisen Bank, Nicholas, fostul principe al 

României, Toma Coconea, sportiv extrem, Horia Tecău, jucător de tenis, Dragoș Bucurenci, 

consultant în comunicare și trainer, activist civic.   

Infotripuri  

În organizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Harghita, expertul în marketing turistic 

Răzvan Pascu a vizitat județul alături de un grup de influenceri și a participat la diverse activități, 

pe care le-a relatat pe diversele sale canale de comunicare. Datorită infotripului, județul a avut 

peste 500 de apariții pe Instagram, 44 pe Facebook, un vlog și două reportaje TV.  

Invitatul nostru a vorbit și despre județul Harghita în cadrul emisiunilor de la Europa FM. Astfel, 

aparițiile au ajuns la peste șapte milioane de persoane, iar videoclipul lui Răzvan de la 

SkiGhimeș a devenit viral, cu cinci milioane de vizualizări și 600.000 de interacțiuni.  

În luna august, o echipă a postului de televiziune ROventura de la KanalD a vizitat regiunea 

Odorheiului Secuiesc. În timpul șederii lor, aceștia au realizat un material video care a fost 

difuzat în lunile septembrie și octombrie. Echipa formată din doi oameni a prezentat atracțiile 

orașului: studioul foto Kovats, distileria Jammy și magazinul Cumsecade, care comercializează 

produse locale. ROventura a vizitat, de asemenea, obiective turistice locale, a luat parte la 



  
 

  

programe care prezintă meșteșugurile locale în Corund, a vizitat zona Zetea și a încercat pista 

de bob din Ghimeș.  

La începutul lunii septembrie, Ski&Outdoor Magazine, singura revistă dedicată turismului activ 

din România, a vizitat județul Harghita și a luat parte la câteva activități în regiunea Gheorgheni: 

a vizitat via ferrata Wild Ferenc, a făcut o plimbare cu barca pe Lacul Roșu și a vizitat Peștera 

Șugău. De asemenea, echipa a vizitat orașul Borsec, unde au mers cu bicicletele electrice pe 

străzile și potecile spectaculoase și au încercat parcul de aventură.  

Sprijin pentru programele de turism 

Scopul programului este acordarea de finanțare nerambursabilă pentru persoane fizice sau 

juridice fără scop patrimonial, asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul 

turismului, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-

teritorială a judeţului Harghita, sau cultelor religioase recunoscute de stat, pentru următoarele 

activități: 

 Sprijinirea înființării/extinderii, amenajării, reabilitării și promovării obiectivelor turistice 

cu acele cheltuieli eligibile care sunt prevăzute în program, cu scopul dezvoltării 

turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional: 

 parcuri tematice turistice cu activități de petrecere activă a timpului liber;  

 piste de biciclete; 

 izvoare de băi și apă minerală;  

 trasee turistice și trasee turistice de pelerinaj; 

 Punctele de selfie Visit Harghita în locuri vizitate frecvent de turiști; 

 Întocmirea și promovarea pachetelor de programe turistice pentru județul 

Harghita; 

 Sprijinirea elaborării pachetelor de programe și destinații turistice privind județul 

Harghita și promovarea acestora; 



  
 

  

 Sprijinirea activităților legate de extinderea bazei de date a valorilor 

patrimoniului natural al județului Harghita; 

 Sprijinirea organizării taberelor turistice internaționale, naționale pentru 

păstrarea şi conştientizarea valorilor naturale, culturale şi istorice (tabere de cel 

puțin 6 zile); 

 Susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la 

diferite organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități 

generatoare de profit (de ex. amenajarea, reabilitarea unităților de primire a 

turiștilor, pensiunilor, etc. 

În acest an au fost depuse 23 de cereri, dintre care 12 au fost aprobate. Trebuie să amintim că 

s-au înregistrat progrese în domeniul dezvoltării turismului în mai multe localități din județul 

Harghita, precum la Vlăhița, unde, s-au marcat traseele turistice şi de ciclism, s-a amenajat 

traseul de escaladă în Cheile Vârghișului, s-a amenajat spațiul apelor minerale la Selters, și, între 

localitățile Zetea și Vlăhița s-a înnoit și s-a modernizat Via Mariae, la Poiana Tarcău s-a marcat 

traseul pentru cicloturism, între Tarcău și Piatra Singuratică s-a marcat traseul pentru 

cicloturism, în comuna Mărtiniș s-a amenajat parcul tematic Bükkfalvi négyes, în localitatea 

Ciumani s-a amenajat parcul tematic educativ Veresvirág, în Jolotca s-a înnoit izvorul, în 

Odorheiu Secuiesc s-au elaborat pachete de programe și destinații turistice și la Peștera Șugău 

s-a derulat o campanie de promovare a speoturismului din Secuime. 

Salvamont 

 În prima jumătate a anului, activitățile de salvamont desfășurate prin Serviciul Public 

Salvamont și Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita au fost de asemenea influențate de 

pandemie. Bazele lor au devenit centre de carantină, iar salvatorii montani s-au ocupat inclusiv 

de aprovizionarea celor internați.  

 



  
 

  

După ameliorarea situației epidemice, prima și cea mai 

importantă direcție a fost aceea de a implica cât mai 

mulți copii în activități diverse și de a extinde gama de 

programe pentru copii. astfel încât mai multe zile să să 

fie alocate educării copiilor în natură. 

Numărul de adăposturi montane este în continuă 

creștere. În prezent, în județul Harghita există 24 de 

adăposturi montane, cele mai multe din țară. În 

privința planurilor,  în viitor, am dori să înființăm mai 

multe echipe în zonele Ghimeșului și zona Praid, unde 

accesul echipelor necesită mult timp. 

CULTURĂ ȘI SOCIETATE 
 

Zilele județului în ediție online 

Scopul programului este de a prezenta potențialul cultural al județului Harghita, de a oferi 

posibilitatea celor interesați de a continua călătoria culturală online, de a ține legătura în situații 

de criză, de a consolida identitatea harghiteană și de a promova imaginea județului în țară și în 

străinătate. În 2020, evenimentul a fost organizat în format online din cauza pandemiei.  

Mesajul evenimentului a fost următorul: „haideți să deschidem împreună lada de zestre în 

spațiul virtual și să vedem ce comori avem acolo”. 

Zilele județului Harghita au fost coordonate de Centrul Cultural Județean Harghita în perioada 

24 mai – 4 iunie, ultima transmisiune TV fiind difuzată de GyergyoTV în data de 17 iulie. În 

cadrul programului au avut loc 143 de evenimente online printre care s-au enumerat 

documentare, expoziții, concerte, diverse prezentări, concursuri.  



  
 

  

 

Evenimentul a avut doi organizatori principali (Consiliul Județean Harghita, Centrul Cultural 

Județean Harghita), șapte co-organizatori (instituții subordonate ale Consiliului Județean 

Harghita), 13 parteneri, 17 parteneri media, dintre care șapte organe de televiziune 

(Televiziunea Maghiară din Transilvania - ETV, TVR Miercurea Ciuc, Digital 3, TVR Secuiesc, TVR 

Remetea, Televiziunea Regională Sóvidék, TV Gheorgheni). Programele au fost publicate pe 15 

pagini de Facebook, iar toate programele au putut fi găsite pe pagina de socializare a 

evenimentului. 

Reacțiile și interacțiunile din partea participanților arată că, deși organizat în spațiul online, 

seria de evenimente din acest an a fost o experiență culturală extraordinară, după cum reiese și 

din cifre: postările au ajuns la mai mult de un milion de utilizatori, au fost aproape 200.000 de 

like-uri, numărul interacțiunilor a depășit 120.000, iar numărul distribuirilor a depășit 5.000.  

Zilele Ținutului Secuiesc 

Din cauza măsurilor luate pentru a ține sub control epidemia, Zilele Ținutului Secuiesc au fost 

organizate în formă hibrid, astfel o parte din programe au fost disponibile online. Ediția din 

2020 a evenimentului organizat de Centrul Cultural Județean Harghita avut ca scop prezentarea 

celor șapte scaune ale Secuimii, precum și consolidarea valorilor tradiției, culturii și artei și 

promovarea instituțiilor culturale din cele trei județe. Evenimentul a durat 11 zile, timp în care 

au fost organizate peste 350 de activități diferite, dintre care paisprezece au fost organizate de 



  
 

  

Consiliul Județean Harghita. La șapte evenimente s-a participat personal, două au fost ținute 

online și trei au fost accesibile prin ambele mijloace. Au fost organizate mai multe expoziții, la 

fel a avut loc și festivalul verzei din Frumoasa. Vizitatorii au avut posibilitatea de a participa 

online la diverse programe de muzică, concerte și la conferința Joannes Kajoni 390. Cel de-al 

zecelea atelier Via Mariae și Festivalul Botorka au fost, de asemenea, organizate sub forma unui 

eveniment hibrid. 

Festivalul de muzică veche  

Unul dintre cele mai 

remarcabile evenimente 

ale Centrului Cultural 

Județean Harghita este 

Festivalul de muzică veche. 

Anul acesta a fost cea de-a 

40-a ediție a festivalului, 

care a putut fi urmărit atât 

online, cât și cu participare 

personală. Accentul a fost pus pe artiștii și valorile locale, iar majoritatea spectacolelor au avut 

loc în clădiri istorice, subliniind frumusețea și bogăția patrimoniului nostru cultural. 

Evenimentul a cuprins 19 concerte, dintre care nouă au fost susținute public și zece au fost 

transmise online, două excursii cu audiție muzicală, o degustare de vinuri cu muzică veche și un 

program comemorativ televizat, precum și o zi renascentistă pentru copii cu meșteșuguri. Iar 

înainte de crăciun, au fost organizate alte două concerte cu ansamblul de muzică veche 

Concerto Spiralis, care au putut fi urmărite online. Pentru a marca cea de-a patruzecea 

aniversare, au fost difuzate imagini de arhivă, interviuri cu artiști din anii precedenți și au fost 

prezentate cele mai interesante evenimente. 

 



  
 

  

Programe culturale pentru comunitatea ceangău  

Scopul programului este de a promova 

cultura și tradițiile ceangăiești. Centrul 

Cultural a organizat opt programe cu 

participare în persoană și unul cu 

participare online. Programele au 

inclus evenimente culturale organizate 

în cadrul Zilelor satului Coșnea, 

ateliere de lucru pentru copii și elevi 

pentru a învăța despre meșteșugurile 

ceangăi, ateliere de lucru, programe de dans și spectacole organizate în cadrul Festivalului La 

Izvoarele Trotușului, precum și cea de-a 19-a ediție a Zilei Ceangăilor, care s-a desfășurat online.  

De asemenea, Centrul Cultural și de Arte Lăzarea a organizat o serie de evenimente care au dat 

culoare programului cultural. Printre alte evenimente, a fost organizat Festivalul Creștin 

Feltöltő, care a oferit ocazia de a promova tradițiile locale, meșteșugurile și gastronomia, 

precum și de a oferi familiilor și tinerilor posibilitatea de a participa la evenimente culturale de 

calitate în spiritul ecumenismului.  

Alte programe culturale 

Centrul Cultural și de Arte Lăzarea, în colaborare cu Clubul Fotografic Gheorgheni, a organizat o 

tabără de fotografie de trei zile în toate cele patru anotimpuri, în timpul căreia participanții au 

călătorit în jurul Bazinului Gheorgheni și au surprins frumusețea naturală și arhitecturală a 

acestuia. La finalul taberelor, a fost selectată o serie de fotografii, iar cele mai bune 30-40 dintre 

ele au fost expuse sub formă de printuri digitale în diferite municipalități din bazin. 

Tabăra de creație din Mărtiniș a fost organizată pentru a patruzeci și treia oară și, cu 60 de 

artiști participanți, este una dintre cele mai renumite tabere de artă din repertoriul Fundației 

pentru Arta Văii Homorodului. Lucrările produse în tabără sunt parte integrantă a artei 



  
 

  

contemporane, iar menținerea activității la un nivel ridicat a fost întotdeauna o prioritate în 

organizarea taberei. Datorită artiștilor participanți, au fost create lucrări importante care se 

adaugă la patrimoniul cultural și la proprietatea publică. Rezultatul final al taberei a fost crearea 

unui album foto intitulat „40 de ani în imagini – Tabăra internațională de arte plastice 

Mărtiniș”. 

În anul 2020, Centrul Cultural și de Artă din Gheorgheni a organizat programul cultural de 

interacțiune "De la imagine la cuvânt - Cuvânt la imagine" în spațiul online pentru elevii din 

bazinul Gheorgheni din clasele I-VII, cu ocazia Zilei Limbii Maghiare. Echipele formate din două 

persoane au trebuit să ilustreze o poezie a poetului Sándor Csoóri, apoi să continue poezia după 

propriile idei și, în final, să prezinte noua lucrare. Au fost acordate premii pentru cele mai 

iscusite creații, care au fost expuse și într-o expoziție. 

Editura Harghita, subinstituție a Consiliului Județean Harghita, a publicat 12 numere ale revistei 

culturale Székelyföld în anul 2020, în 1500 de exemplare pe lună, precum și volumele 81-90 ale 

seriei Székely Könyvtár. O expoziție cu lucrări ale lui Barna Fazakas a fost deschisă la Galeria 

Székelyföld între lunile februarie și aprilie. În mai multe rânduri, Editura Harghita a organizat 

târguri de cărți și întâlniri publice în Miskolc, Odorheiu Secuiesc, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și 

Szolnok.  În cadrul zilelor județului Harghita, am promovat numerele 81-85 ale Székely Könyvtár 

printr-o platformă online. În 2020, obiectivul a fost actualizarea site-ului web al revistei 

Székelyföld, care a primit un nume și un design nou, iar la sfârșitul anului a fost creat un canal 

YouTube pentru a promova editura și publicațiile sale.  

Programul de conservare a patrimoniului 

Județul Harghita este deosebit de bogat în monumente istorice și credem că este de datoria 

noastră să avem grijă de acest patrimoniu de neînlocuit. De aceea, din 2004 sprijinim 

restaurarea monumentelor. În anul 2020, Consiliul Județean Harghita a contribuit la renovarea 

a 21 de monumente în valoare de 914.615,00 lei:  

 Continuarea lucrărilor de reabilitare a bisericii romano-catolice din Misentea; 



  
 

  

 Finalizarea planurilor de restaurare a bisericii romano-catolice din Cetățuia; 

 Renovarea sobei de la Conacul Adorján din Armășeni; 

 Renovarea celor două bastioane ale zidului bisericii romano-catolice din Nicolești;  

 Renovarea bisericii romano-catolice "Sfânta Maria Mică" din Racu;  

 Renovarea ferestrelor bisericii unitariene din Odorheiu Secuiesc; 

 Lucrări de consolidare și reparații urgente la biserica reformată din Ulieș; 

 Conservarea și restaurarea picturilor murale din biserica reformată din Feliceni; 

 Reabilitarea bisericii reformate din Mujna - consolidarea bazei; 

 Renovarea bisericii unitariene din Corund; 

 Reabilitarea bisericii reformate din Lutița; 

 Renovarea bisericii reformate din Mătișeni; 

 Renovarea bisericii reformate din Cristuru Secuiesc; 

 Restaurarea ferestrelor originale ale atelierului fotografic Kováts; 

 Renovarea zidului care înconjoară biserica catolică din Gheorgheni; 

 Reabilitarea structurii de acoperiș a Casei Bocsanczy din Gheorgheni; 

 Continuarea și finalizarea lucrărilor legate de pictura exterioară a parohiei armeano-

catolice din Gheorgheni; 

 Renovarea zidului care înconjoară biserica armeano-catolică din Gheorgheni; 

 Reabilitarea acoperișului mănăstirii franciscane din Gheorgheni; 

 Planificarea renovării bisericii catolice din Gheorgheni; 

 Proiectare pentru renovarea Castelului Urmánczy. 

Program arheologic 

În cadrul programului arheologic, am sprijinit cercetarea laturii interioare a bastionului Foris din 

colțul sudic al ruinelor cetății Székely Támadt din Odorheiu Secuiesc, în colaborare cu Muzeul 

Haáz Rezső. Scopul era de a determina intrarea, nivelurile, structura internă și legătura turnului 

de tun cu zidurile castelului, precum și de a explora posibilele antecedente. În același timp, am 

achiziționat 100 de exemplare din cartea arheologului Botár István despre istoria localităților 



  
 

  

medievale din bazinul Ciuc cu titlul Havasok keblében rejtező szép Csík, cu scopul de a sprijini 

activitatea de explorare și de a face cunoscută istoria bazinului Ciuc unui public mai larg. 

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. Programul a fost o ocazie excelentă pentru a înnoi costumele 

ansamblurilor populare și pentru a extinde colecțiile de costume populare ale școlilor și 

grădinițelor din județ.  

În 2020, Consiliul Județean a primit 55 de proiecte, dintre care 45 au fost aprobate. Au fost 

decontate 43 de proiecte: 4 pentru costume tradiționale românești, 2 pentru costume de 

cercetași, 2 pentru costume de husari și 35 de cereri pentru achiziționarea de costume populare 

reprezentând diferite zone etno-folclorice ale judeţului. Din cele 43 de proiecte câștigătoare, au 

fost achiziționate 105 seturi complete de port popular și 206 de elemente de port popular. 

 

 



  
 

  

Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor 
culturale al județului Harghita 

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, care 

organizează și derulează 

diferite programe, proiecte și 

acțiuni culturale, altele decât 

cele pentru care există programe speciale aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean 

Harghita, pentru următoarele activități prioritare: 

 Sprijinirea activităților teatrelor amatoare din județul Harghita; 

 Sprijinirea activității fanfarelor din județul Harghita, cu condiția să fie alocat obligatoriu 

din suma de finanțare 20% pentru achiziția instrumentelor muzicale; 

 Sprijinirea activităților legate de elaborarea bazelor de date privind valorile 

patrimoniului cultural ale județului 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 unor activități culturale desfășurate în cadrul zilelor satelor; 

 Organizarea 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, în 2020 au fost depuse 100 de proiecte, dintre care 10 au fost retrase din 

cauza restricțiilor impuse, iar 66 de cereri au fost acceptate.  

Printre programele câștigătoare se numără: 

 Predare de dansuri populare pentru tinerii din comuna Racu; 

 Atelierul de creație Piatra Singuratică; 

 Club de lectură „Cititul e o aventură”; 

 Mai multe spectacole de succes al Teatrului Figura din Gheorgheni; 

 Tabără de pregătire intensivă a Fanfarei din Gheorgheni; 

 Ediția a II-a a zilelor renascentiste în Gheorgheni; 

 Festivalul artei armenești - ediția a X-a; 

 Activități culturale în cadrul evenimentului Zilele satului Forțeni; 

 Păstrarea tradițiilor cu membrii Ansamblului Popular Kékiringó;  

 Festivaluri de fanfară în anul aniversar 2020, etc. 

Programul special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita  

Scopul programului este acordarea de finanțare nerambursabilă pentru persoanele fizice și 

juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate sau recunoscute în condițiile 

legii române, cu prioritate asociațiile, fundațiile și cultele religioase, care organizează și 

derulează diferite programe, proiecte și acțiuni sociale şi culturale ale solicitanţilor de etnie 

română în județul Harghita, pentru următoarele activități prioritare: 

 Sprijin pentru activitățile teatrelor de amatori; 

 Sprijinirea activităților fanfarelor, cu condiția să fie alocat obligatoriu din suma de 

finanțare 20% pentru achiziția instrumentelor muzicale; 

 Sprijinirea activităților legate de elaborarea bazelor de date privind valorile 

patrimoniului cultural ale județului Harghita; 

 Sprijinirii activității formațiilor muzicale din județul Harghita; 



  
 

  

 Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea 

turismului cultural al regiunii; 

 Sprijinirea unor activități culturale desfășurate în cadrul zilelor satelor; 

 Organizarea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a seratelor de dans 

popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia cursanții prezintă cele 

învățate. 

În 2020, Consiliul Județean a primit 12 proiecte în cadrul programului, dintre care 10 au fost 

acceptate de către comisia de evaluare. Principalele activități sprijinite sunt:  

 Sprijinirea activității fanfarelor din județul Harghita, cum ar fi: ”Întâlnirea fanfarelor din 

Voșlăbeni”; 

 În cadrul evenimentelor de dans popular și serate de muzică populară: ”Așa-i dansul pe 

la noi, ediția a XI-a”; 

 Festivalul de colinde Florile Dalbe, ediția a XII-a; 

 Lăutărie și armonie, etc. 

Programul anual de sprijinire a cultelor religioase 

În ultima perioadă, Consiliul 

Județean Harghita a 

dezvoltat o colaborare 

stabilă cu structurile 

ecleziastice ale județului. 

Consiliul a sprijinit 

renovarea bisericilor și a 

clădirilor bisericești, 

precum și organizarea de 

programe care au contribuit la întărirea comunităților locale și la îmbogățirea valorilor 

spirituale, culturale și comunitare ale acestora.  



  
 

  

Prin inițierea și derularea continuă a programelor de sprijin și prin asigurarea resurselor, una 

dintre prioritățile Consiliului Județean este de a sprijini comunitățile mai mici în care biserica 

este singura instituție care funcționează. 

De asemenea, este important de subliniat faptul că, pe lângă reprezentanții sectorului civil, de 

afaceri, cultural și municipal, reprezentanții instituțiilor religioase reprezintă un strat care este 

bine informat despre problemele relevante ale comunităților locale și acționează ca un 

intermediar între comunitățile locale și administrația județeană.  

În 2020, Consiliul Județean Harghita a sprijinit următoarele activități: 

 Construirea și repararea lăcașurilor de cult; 

 Conservarea și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase; 

 Construcția și repararea sediilor școlilor teologice deținute de biserici 

 Desfășurarea unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult; 

 Amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-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; 

 Construirea și repararea sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor 

recunoscute;  

 Realizarea/repararea sistemelor de încălzire ale bisericilor din județul Harghita; 

 Repararea de orgi;  

 Automatizarea clopotelor bisericești, repararea și modernizarea orologiilor. 

În 2020, numărul de proiecte primite a fost de 101, dintre care 93 au îndeplinit criteriile cerute. 

Confesiunea romano-catolică a avut 47 proiecte câștigătoare, cea reformată 26, cea unitariană 

14, cea ortodoxă 5 și un alt cult a avut un proiect câștigător. 

Este important de subliniat faptul că în ultima perioadă, Consiliul Județean a fost mai insistent 

în susținerea renovării/construcției unei proprietăți bisericești, astfel, la fel ca în anii 



  
 

  

precedenți, a sprijinit cu 215.000 de lei, în 2020, renovarea căminului Liceului „Segítő Mária” 

din Miercurea Ciuc. 

Programul de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea sprijinirii unor activități 
ale cultelor religioase 

În acest an, accentul a fost pus pe sprijinirea activităților religioase, dar tradiția, continuitatea și 

caracterul județean au fost, de asemenea, de o importanță majoră. În 2020, Consiliul Județean 

Harghita a primit 14 proiecte, dintre care nouă au fost acceptate. Valoarea totală a subvenției a 

fost de 158.410 lei. 

Reuniunea anuală a tinerilor la Șumuleu Ciuc, Întâlnirea familiilor de la Lueta, Întâlnirea 

Femeilor Unitariene și Întâlnirea Asociațiilor Femeilor Romano-Catolice din Transilvania sunt 

evenimente susținute în mod tradițional. 

Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita 

În acest an, în Galeria de 

Artă a Consiliului Județean 

s-au organizat zece 

expoziții de arte plastice, 

dintre care două expoziții 

personale și patru 

expoziții de fotografie, 

atrăgând aproape 800 de 

vizitatori la galerie. Mulți oameni au venit să vadă expozițiile în afara evenimentelor de 

deschidere, în special grupuri de studenți. La parterul consiliului au fost expuse alte trei 

expoziții de fotografie. 

 Salonul Harghitean/Spații spirituale 

Centrul Cultural Județean Harghita a anunțat a anunțat Salonul Harghitean în anul 2020 pe 

tema Spații spirituale, ediția a VIII-a, una dintre cele mai ample manifestări de artă plastică din 



  
 

  

județ. La eveniment au participat artiști harghiteni care au studii superioare în domeniu sau 

sunt studenți ai facultăților de artă și artiști originari din județ, dar și cei care sunt membri ai 

unor asociații recunoscute pe plan profesional.  

Lucrările au fost expuse în cadrul expoziţiei a cărei vernisaj a avut loc în data de 24 septembrie 

2020 în Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita.  

 Lăzarea 2020 

Organizată de Consiliul Județean Harghita și de subinstituția sa, Centrul Cultural și de Artă 

Lăzarea, expoziția a fost vernisată pe 17 decembrie la galeria consiliului. Vizitatorii au putut 

vedea o selecție de lucrări realizate în taberele de artă din ultimul an. 

  Abstract 

Expoziția Clubului Fotografic Gheorgheni a fost vernisată pe 22 octombrie. Fotoclubul este activ 

de zece ani, cu 15 membri activi, și a avut mai multe expoziții personale și de grup în Ungaria și 

în străinătate. Două foto-albume au fost publicate, iar cel de-al treilea va prezenta cele mai 

reușite fotografii din ultimii zece ani. 

 I love plastic 

Am organizat o expoziție cu lucrările pictorului Endre Kis în septembrie 2020.  ,,Endre Kis 

experimentează cu montaje, diferite decupaje, forme figurative și abstractive, pe de o parte 

cunoaște și utilizează citatele picturii clasice, pe de altă parte inspirându-se din sursele post-

ism, din navigările pe internet, construiește pictura contemporană deconstructivă, fracționată, 

fragmentată dar în același timp o pictură așa numită post-umană, post-digitală, care nu creează 

impresia lipsei de formă și de nedesăvârșit, ci senzația surogatului de lume a desenelor animate 

apropiată culturii filmului care aventurează în lumea animațiilor, jocurilor de calculator și a 

creaturilor hibride", spune istoricul de artă Brigitta Muladi în elogiul său la adresa artistului. 



  
 

  

 

 Expoziția celei de-a III-a tabără de creație IKA din Cernat la Miercurea Ciuc 

Expoziția a inclus lucrări create în timpul taberei, care au fost influențate de spiritul locului, 

precum și lucrări care oferă o perspectivă asupra activităților de atelier ale artiștilor. Expoziția a 

fost îmbogățită de lucrările copiilor talentați din Cernat, care iubesc să deseneze și să picteze. 

Programul de finanțare pentru asociațiile de pompieri voluntari  

Scopul programului este acordarea de sprijin financiar pentru asociațiile pompierilor voluntari 

sau pentru persoanele juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii – 

constituite conform legii, care desfășoară acţiuni de prevenire, intervenţie, servicii de urgenţă 

voluntare pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita. În anul 2020, la Consiliul 

Județean au fost depuse 49 de proiecte, dintre care 39 au fost evaluate pozitiv. 

Ca o noutate în acest an, a fost posibilă și solicitarea de sprijin pentru achiziționarea de 

echipamente și instrumente de combatere a incendiilor, cum ar fi motoferăstrău, hidranți, 

furtunuri, scări etc.  

Dintre cele 41 de cereri aprobate, 38 au fost decontate. Din 23 proiecte au fost cumpărate 

uniforme și echipamente de protecție pentru pompieri, din 12 proiecte au fost achiziționate 

echipamente și unelte de stingere a incendiilor, din două proiecte s-au organizat cursuri de 



  
 

  

pregătire în domeniul luptei împotriva incendiilor și dintr-un proiect au fost editate 10.000 de 

manuale de informare și educarea populației.  

Din 23 de proiecte s-au achiziționat costume de protecție, bocanci de protecție, jachetă de 

protecție, pantaloni de protecție, căști, cizme de protecție, veston de protecție, mănuși de 

protecție, centură pentru 

pompieri.  

Din 12 proiecte s-au achiziţionat 

echipamente de stingere a 

incendiilor: aparate de 

respirație, motopompe, 

furtunuri, scări, motoferăstrăuri, 

hidranți subterani şi foarfeci 

pentru descarcerare. 

 

Programul de finanțare pentru activități sportive  

Scopul programului este acordarea de finanțare nerambursabilă pentru structurile sportive – 

asociații sportive, cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport județene –, 

care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita şi care 

dispun de certificat de identitate sportivă. Bugetul programului în anul 2020 a fost 800.000 de 

lei. La Consiliul Județean Harghita în cadrul Programului de sprijinire a sportului din județul 

Harghita, pe anul 2020 au fost depuse în total 108 de proiecte, dintre care 95 de proiecte au 

fost selectate spre finanțare.  



  
 

  

 

Au primit sprijin următoarele: 

 Promovarea sportului de performanță sub deviza "Concurăm pentru județul Harghita": 

 Sprijinirea pregătirii sportivilor și a participării acestora la campionatele 

naționale și internaționale pentru a obține rezultate excelente;  

 Organizarea de competiții/manifestări sportive naționale și internaționale. 

 Sporturi de masă - evenimente sportive: 

 Organizarea activităților sportive de masă ca alternativă la petrecerea timpului 

liber și la educația comunitară pentru activitatea fizică; 

 Identificarea și să îndrumarea către cluburi tinerii cu talente speciale; 

 Organizarea de evenimente sportive locale, naționale și internaționale.  

 Sport pentru persoanele cu nevoi speciale - evenimente sportive: 

 Organizarea de activități sportive pentru sportivii cu nevoi speciale; 



  
 

  

 Sprijin pentru pregătirea sportivilor cu nevoi speciale și participarea acestora la 

campionatele naționale și internaționale. 

În cadrul celor 95 de proiecte câștigătoare s-au acordat sprijin următoarelor ramuri sportive: 

taekwondo, judo, ciclism, șah, box, handbal, fotbal, dans sportiv, curse de mașini, futsal, tenis 

de masă, baschet, alpinism, hochei, alergare montană, karate, călărie, înot, aerobic, ciclism 

montan, polo de apă, antrenament cross, lupte, schi alpin, aikido și patinaj.  

Programul de sprijinire a sportului din județul Harghita s-a bucurat și în anul 2020 de un mare 

succes, prin promovarea evenimentelor sportive de masă și a sporturilor competitive 

contribuind la încurajarea participării active la activităţi sportive a populaţiei din județ. 

Sistem de aplicare online 

În 2020, am elaborat sistemul nostru de depunere a cererilor online, care va fi lansat anul viitor, 

cu scopul de a digitaliza sistemul de depunere a cererilor de finanțare nerambursabilă și de a 

facilita depunerea acestora de către părțile interesate. Odată cu introducerea sistemului online, 

solicitanții nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la Registratura Consiliului Județean sau la 

birourile zonale desemnate pentru a-și depune personal cererea, ceea ce va face ca procesul să 

fie mai rapid și mai eficient, necesitând în același timp mai puține contacte directe, având în 

vedere situația epidemiologică.  

RELAȚII INTERNAȚIONALE 
 

Consiliul Județean Harghita pune mare accent pe cultivarea parteneriatelor și relațiilor 

internaționale, inclusiv relațiile de înfrățire, statutul de membru în organizații internaționale, 

parteneriate de proiecte și, nu în ultimul rând promovarea județului pe lângă instituțiile Uniunii 

Europene. Aceste relații sunt importante în abordarea problemelor locale și în îmbunătățirea 

calității vieții comunităților locale și, pe termen lung, sunt eficiente în multe domenii prin 

parteneriate tradiționale de protocol, marketing internațional, dezvoltare economică și 



  
 

  

atragerea de fonduri nerambursabile. Astfel, avem posibilitatea să răspundem provocărilor nu 

doar prin București, ci și prin Bruxelles, prin instituțiile Uniunii Europene, prin județele noastre 

înfrățite și prin organizațiile internaționale.   

Prin intermediul relațiilor noastre de înfrățire, am găzduit diverse delegații în județul Harghita. 

În lunile ianuarie și februarie am primit delegați din județul Bács-Kiskun, iar în cadrul întâlnirilor 

am discutat despre cooperarea culturală și despre promovarea produselor și producătorilor 

locali. În ianuarie, o delegație din județul Vas a vizitat, de asemenea, regiunea și a participat la 

discuții și programe privind gestionarea dezastrelor. În februarie, delegația din județul Békés a 

vizitat cel de-al 7-lea Festival al Cârnaților din Nicolești și a participat la discuții despre turismul 

gastronomic, iar delegația din județul Szabolcs-Szatmár-Bereg a participat la o conferință 

comună despre turismul religios.  

În luna ianuarie, delegația 

județului Harghita a vizitat 

județul Szabolcs-Szatmár-Bereg 

pentru consultări privind 

turismul religios, iar în februarie 

s-a deplasat în județul Vas pentru 

a participa la cel de-al VII-lea 

Festival Gastronomic. În lunile 

iunie și iulie, am vizitat județul 

Tolna cu ocazia Zilei Valorilor 

Județului - Județul Tolna, pentru 

a prezenta valorile județului Harghita și pentru a discuta despre cooperarea comună în cadrul 

programului de înfrățire. Delegații din județul Harghita s-au deplasat în județul Pest în lunile 

august, noiembrie și decembrie pentru a discuta programele comune pentru anul 2021 și 

pentru a organiza discuții și programe de stimulare a economiei și a turismului. 



  
 

  

În data de 19 iunie, a avut loc o consultare online cu județul nostru înfrățit din Armenia, 

regiunea Lori, pentru a identifica obiectivele de cooperare în cadrul relației de înfrățire. Pe 23 

noiembrie, am avut o întâlnire cu județul nostru înfrățit Borsod-Abaúj-Zemplén, în cadrul căreia 

am stabilit principalele linii de cooperare. În plus, din cauza situației de pandemie, am solicitat 

ajutorul județelor înfrățite pentru a împărtăși bunele practici pe mai multe teme. Printre 

subiectele discutate s-au numărat măsurile județene introduse ca răspuns la epidemia de 

coronavirus, educația digitală, ocuparea forței de muncă în sectorul public, stimularea 

economiei și a turismului. Am primit, de asemenea, ajutor în diverse inițiative, cum ar fi 

promovarea activelor turistice ale județului Harghita și a site-urilor Visit Harghita pe platformele 

online ale județelor înfrățite, precum și facilitarea dezvoltării contactelor între antreprenorii și 

companiile străine și locale. 

În 2020, au fost elaborate și depuse zece proiecte comune cu județele noastre înfrățite la 

Fondul Bethlen Gábor, Ungaria. Șapte proiecte au fost evaluate pozitiv, dintre care cinci vor fi 

implementate în 2021 din cauza epidemiei COVID-19. 

Am organizat mai multe evenimente comune cu județele noastre înfrățite. Pe 20 februarie, am 

organizat o conferință comună cu județul Szabolcs-Szatmár-Bereg cu titlul „Cooperare în spiritul 

Sf. Ladislău”, care a avut loc la Frumoasa. La solicitarea județului Borsod-Abaúj-Zemplén, am 

participat la Ziua Mondială a Orașelor Înfrățite și am trimis un videoclip cu mesajul Consiliului 

Județean Harghita cu această ocazie. În cadrul Zilelor Județului Harghita, am organizat o zi 

județeană internațională online pe 4 iunie. Evenimentul de o zi a inclus o masă rotundă festivă 

cu reprezentanți ai județelor noastre înfrățite, urmată de o varietate de activități culturale în 

spațiul online. Din cauza măsurilor restrictive în vigoare în luna septembrie, delegația județului 

Harghita nu a putut participa la cea de-a XIV-a ediție a Zilelor Județului Nógrád, astfel că 

mesajul Consiliului Județean Harghita a fost transmis cu această ocazie sub forma unui material 

video. 

De asemenea, instituția a organizat evenimente internaționale/europene online. În cadrul 

Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, am organizat evenimente online pe următoarele 



  
 

  

teme: Provocările educației digitale în contextul COVID-19, Strategii Teritoriale și Guvernanța 

Pactului Verde la nivel subregional: Rolul autorităților locale și regionale în implementarea 

Fondului pentru o Tranziție Justă (JTF). În plus, am organizat o prezentare cu titlul Diversitatea 

bioculturală și protecția habitatelor, ca parte a seriei de evenimente din cadrul evenimentului 

EPP Local Dialogue.  

Consiliul Județean Harghita este membru al Comitetului European al Regiunilor începând cu 

anul 2019, ceea ce ne oferă posibilitatea de a oferi sugestii concrete și feedback cu privire la 

implementarea politicilor și programelor UE la nivel local. Aceasta este o ocazie excelentă de a 

influența noile directive și regulamente pentru perioada de după 2020 și de a trimite informații 

despre experiențele din județul Harghita, inclusiv despre provocările și problemele locale, în 

atenția factorilor de decizie din instituțiile UE. După o perioadă pilot de doi ani a acestei rețele, 

Consiliul Județean Harghita a fost selectat ca membru permanent al rețelei finale (RegHub 2.0). 

În acest fel, am încercat să ne promovăm interesele locale și regionale prin intermediul 

comunicărilor Comitetului Regiunilor în cadrul Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și 

energie (ENVE) și al Comisiei pentru politici sociale, educație, ocupare, cercetare și cultură 

(SEDEC), propunând amendamente. În plus, Opinia CoR privind Agenda pentru Competențe a 

fost elaborată și aprobată. 

Am participat la webinarii organizate de instituțiile Uniunii Europene și de organismele 

internaționale și am prezentat exemple și bune practici la evenimente organizate de European 

Social Economic Regions (ESER) și de Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA).  

Consiliul Județean Harghita este membru al Adunării Regiunilor Europene (AER) din 1993 și, în 

urma cererii de aderare depuse în 2019, am devenit membru permanent Asociației Europene 

pentru Democrație Locală (ALDA) din 2020.  

Pe tot parcursul pandemiei, am păstrat un contact permanent cu ambasadele, cu persoanele de 

contact din Ministerul Afacerilor Externe și cu partenerii străini pentru a-i ajuta pe cei afectați 

de pandemie și am urmărit și informat zilnic publicul cu privire la măsurile naționale. Am primit 

ajutor în lupta împotriva epidemiei din partea mai multor județe înfrățite, sub formă de donații. 



  
 

  

Am primit 50 de termometre și măști din județul Pest, 500 de haine de protecție și 15.000 de 

măști de la Ningxia Hui (China) pentru combaterea epidemiei, 30.000 de măști de protecție de 

la Wuxi (China) și 500 de măști de protecție de la Ambasada Chinei în România. 

PROIECTE UE 
 

În cursul anului 2020 au fost depuse spre finanțare 8 proiecte UE, din care două în calitate de 

lider de proiect, iar șase în calitate de partener: 

 DiMaND - Disaster Management Network in the Danube Region 

Scopul  proiectului este asistența activității grupului de lucru în vederea managementului 

situațiilor de risc în regiunile Dunării, precum și asigurarea cooperării dintre actorii din 

domeniul prevenirii situațiilor de risc. Partener lider: Uniunea Pompierilor Budapesta, Ungaria. 

 LIFE BEAR COHAB  

Scopul proiectului este diminuarea conflictelor existente între urs și om, prin diverse soluții 

tehnice, precum și prin echipamente de protecție și cursuri de perfecționare adresate 

resurselor umane locale. Partener lider: Consiliul Județean Harghita. 

 SolidEU - SOLIDarity network of resilient towns in the EU, în cadrul Programului Europa 

pentru cetățeni 

Scopul proiectului SolidEU este înființarea unui forum pentru cetățenii orașelor mici din Europa 

în vederea dezbaterii temei solidarității și elaborării strategiilor locale și transnaționale, precum 

și ale planurilor de acțiune. Partener lider: Primăria Orașului Hévíz, Ungaria. 

 

 



  
 

  

 Start-up+ Learning Quest în cadrul programului Erasmus Plus  

Scopul proiectului este dezvoltarea capacității organizațiilor care se ocupă cu teme de tineret, 

în acest sens dezvoltarea unor produse care pot contribui la dezvoltarea capacității 

antreprenoriale a tinerilor. Partener lider: Consiliul Județean Harghita. 

 Sustainable Rural Cycletourism în cadrul programului Erasmus Plus 

Scopul proiectului este asigurarea unui curs de perfecționare de 10 zile în Spania pentru tinerii 

care doresc să lanseze o afacere în domeniul cicloturismului. Fiecare partener de proiect va 

avea ocazia să ofere posibilitatea participării la curs pentru patru tineri. Partener lider: Orașul 

L’Orxa și echipa Crea360, Spania. 

 iPROVE - Improved Preparedness of Volunteer Emergency Responders in Crossborder 

Cooperation, în cadrul programului Mecanismul de Apărare Civilă Europeană 

Proiectul are ca scop asigurarea unui curs de perfecționare teoretică și practică pentru 

pompierii voluntari în vederea prevenirii situațiilor de risc. Partener lider: Uniunea Pompierilor 

Budapesta, Ungaria. 

 7SMART Steps în cadrul programului Erasmus Plus 

Scopul proiectului este utilizarea metodologiei SMART e-Maths pe diverse nivele (profesori, 

dezvoltatori de curricula, mentori, etc.) și adaptarea procesului digital în unitățile de 

învățământ. Partener lider: Asociația Inter Regio Forum, Ungaria. 

 Partnerships for Digital Education Readiness for Hairdresser Students, în cadrul 

programului Erasmus Plus 

Scopul proiectului este înființarea unor parteneriate strategice, în vederea dezvoltării capacității 

coaforilor în domeniul educației digitale. Partener lider: Roder Szépészeti Ágazati Képző-

központ Nonprofit Kft., Ungaria. 



  
 

  

Proiecte selectate spre finanțare în cursul anului 2020  

 TALENT MAGNET în cadrul Programului Transnațional Dunărea 

Scopul proiectului este sprijinirea tinerilor talente în vederea stabilirii pe meleagurile natale 

respectiv a reîntoarcerii acestora din străinătate. Partener lider: Scientific Research Centre 

Bistra Ptuj, Slovenia. 

 DREAM ROAD - Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA 

Development, în cadrul Programului Transnațional Dunărea 

Scopul proiectului este dezvoltarea capacității organizațiilor naționale în vederea 

managementului situației romilor prin inovare și dialog, asigurarea know-how-ului pentru 

reprezentanții comunității, în vederea obținerii efectelor de lungă durată. Partener lider: 

Research and Educational Centre Mansion Rakica, Slovenia.  

Principalele activități și realizări ale proiectelor implementate în cursul anului 2020 

 CD-ETA  

Proiectul CD-ETA („Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage” - „Digitalizarea 

patrimoniului natural și cultural în colaborare”) este finanțat în cadrul programului Interreg 

Europe. Proiectul CD-ETA are ca obiectiv îmbunătățirea adoptării politicilor de digitalizare a 

patrimoniului natural și cultural și pregătirea pentru punerea în aplicare a celor mai bune 

practici în regiunile participante, în funcție de nevoile lor. 

Coordonatorul proiectului CD-ETA este organizația Euroregion Pleven-Olt din Bulgaria. 

Durata proiectului este de 60 luni (2016–2021). 

Bugetul total al proiectului aferent Consiliului Județean Harghita este de 210.100 Euro. 

Principalele activități ale proiectului în cursul anului 2020 sunt următoarele: 

 Aprilie 2020: elaborarea raportului de activitate și raportului financiar pe faza II 

(aprilie 2019 – martie 2020), transmiterea către minister și introducerea datelor în 

sistemul on-line al programului Interreg Europe; 



  
 

  

 Au avut loc o serie de consfătuiri cu reprezentanții instituțiilor subordonate ale 

Consiliului Județean Harghita, în vederea implementării activităților cuprinse în Planul 

de acțiune privind digitalizarea valorilor naturale și culturale ale județului Harghita, 

precum și în vederea obținerii finanțării pentru aceste activități;  

 În cadrul implementării proiectului au fost identificate 19 bune practici, a fost 

elaborat 1 Plan de acțiune, care cuprinde 11 acțiuni în tema digitalizării; 

 A fost întocmit registrul unificat al valorilor locale, ca urmare a consultărilor continue 

purtate cu instituțiile subordonate. Pagina web al valorilor locale a fost elaborat în 

anul 2019 în limbile română, maghiară și engleză, iar în cursul acestui an a fost 

adoptată hotărârea Consiliului Județean Harghita privind înființarea Comisiei valorilor 

locale; 

 La Biblioteca Județeană „Kájoni János” a fost înființat centrul de digitalizare a valorilor 

culturale și naturale din județul Harghita, s-a amenajat spațiul, au fost asigurate 

resurse umane, totodată s-au achiziționat echipamente performante;  

 Prezentarea patrimoniului construit 3D a fost asigurat prin panorame sferice 

szekelyfold-360.ro și epitettorokseg.ro;  

 În privința colecției digitalizate de situri istorice și cimitire, au avut loc consultări cu 

organizații de specialitate, în urma cărora s-a întocmit o bază de date și a fost 

întocmit repertoriul referitor la cimitirele eroilor;  

 Aplicația turistică a județului Harghita www.visitharghita.com a fost actualizat 

continuu, totodată au fost introduse serviciile Family friendly;  

 Digitalizarea atracțiilor naturale și a traseelor turistice s-a realizat în colaborare cu 

Serviciul Public Salvamont, în cadrul activității au fost realizate hărțile digitale ale 

Munților Harghita, Munților Ciucului și al Hășmașului-Mare, ale traseelor de alpinism, 

ale traseelor turistice și traseelor pentru cicliști;  

 A fost digitalizată colecția Centrului Cultural și de Creație Lăzarea, documentele pot fi 

accesate în trei limbi pe paginile web; 



  
 

  

 Începând din anul 2020 sunt digitalizate toate expozițiile organizate în Galeria de artă 

al Consiliului Județean Harghita, astfel am contribuit la înființarea Galeriei 

contemporane live din județul Harghita. Galeria găzduiește anual aproximativ 20 de 

expoziții de artă;   

 Digitalizarea valorilor imateriale, obiectivelor literare și a poveștilor locale poate fi 

urmărită prin colecția legendelor pe paginile web www.legendarium.ro și 

www.visithargita.com;  

 În cadrul digitalizării bibliotecilor și arhivelor, în cadrul Bibliotecii Județene „Kájoni 

János” s-a realizat baza de date a personalităților de renume 

www.szemelyisegek.konyvtar.hargitamegye.ro, totodată a fost elaborată baza de 

date a atracțiilor locale www.helyismeret.konyvtar.hargitamegye.ro. În cursul anului 

2020 au fost digitalizate 30 de mii de pagini, având un volum  de circa 10 terabyte.  

 

 RuralGrowth  

Proiectul are ca scop îmbunătățirea politicilor legate de dezvoltarea IMM-urilor din zonele 

rurale, prin sprijinirea adoptării unor soluții inovatoare ecologice și este finanțat în cadrul 

programului Interreg Europe. 

Durata proiectului: 1 aprilie 2016 – 30 septembrie 2020.  

Bugetul proiectului aferent Consiliului Județean Harghita: 122.095 Euro. 

Partenerul lider al proiectului este Municipiul Nagykanizsa din Ungaria.  

Principalele activități ale proiectului în cursul anului 2020 sunt următoarele:  

 Activități legate de monitorizarea implementării Planului de acțiune; 

 Elaborarea raportului de activitate și raportului financiar pe anul 2020, transmiterea 

către minister și introducerea datelor în sistemul online al programului Interreg 

Europe; 



  
 

  

 Organizarea întâlnirii online a partenerilor proiectului în data de 7 mai 2020, 

respectiv al conferinței finale în data de 23 septembrie, cu ocazia căreia 

reprezentanții Consiliului Județean Harghita au susținut o prezentare powerpoint, 

legată de activitățile proiectului; 

 În luna iulie 2020 a avut loc auditul internațional în cadrul proiectului, în urma 

căruia controlorii au găsit conforme raporturile de activitate și celor financiare. 

 

 Ruritage 

Obiectivul general al proiectului este de a demonstra potențialul patrimoniului cultural și 

natural ca un puternic catalizator economic, social și de mediu pentru regenerare, dezvoltare 

durabilă, creștere economică și îmbunătățirea bunăstării oamenilor și a mediului de viață, cu 

atenție specială acordată drumurilor de pelerinaj. Liderul proiectului este  Alma Mater 

Studiorum - Universitatea din Bologna, Italia, și este implementat în perioada 2018 – 2021. 

Bugetul aferent Consiliului Județean Harghita este de 76.093,75 Euro. 

Principalele activități ale proiectului în cursul anului 2020 sunt următoarele:  

 Participarea la mai multe întâlniri internaționale ale partenerilor proiectului online și 

la webinarii organizate în cadrul proiectului, colaborare cu membrii grupului 

actorilor locali în vederea implementării activităților proiectului;  

 În perioada 10-11 octombrie 2020 a avut loc conferința internațională Via Mariae și 

evenimentul Participatory workshop, în cadrul cărora am identificat împreună cu 

actorii locali principalele linii directoare și acțiuni, care vor fi cuprinse în planul de 

regenerare rurală legat de drumul de pelerinaj Via Mariae;   

 În cursul anului 2020 a fost finalizată achiziția publică în vederea dezvoltării paginii 

web; 

 Am participat la promovarea concursului de fotografie în cadrul proiectului.  

 



  
 

  

 E-COOL  

Obiectivul general al proiectului este de a asigura o mai bună calitate a educației 

antreprenoriale, printr-o abordare integrată, în care școala, prietenii, familia și mediul social 

joacă un rol relevant, contribuind la crearea unei atmosfere mai adecvate tinerilor pentru a-și 

dezvolta mentalitatea antreprenorială, atitudinile intrapreneuriale și capacitățile de inovare. 

Partenerul lider al proiectului este: Camera de Comerț și Industrie din Sevilla, Spania (Official 

Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville). 

Bugetul aferent Consiliului Județean Harghita este de: 147.357 Euro. 

Durata proiectului: 60 luni (2018–2023) 

Principalele activități ale proiectului în cursul anului 2020 sunt următoarele:  

 În cadrul proiectului E-COOL au avut loc o serie de întâlniri cu partenerii proiectului 

la nivel internațional și cu membrii grupului actorilor locali și unității de 

implementare la nivel local, cu ocazia cărora am pus accentul pe discutarea bunelor 

practici și elaborarea Planului de acțiune;  

 Ca urmare a consfătuirilor purtate, varianta draft a Planului de acțiune a fost 

elaborat la data de 20 iulie, iar varianta finală a fost depusă la data de 2 decembrie 

de către furnizorul de servicii;  

 Cea de a patra întâlnire a actorilor locali a avut loc la data de 8 mai, iar cea de a 

cincea întâlnire a fost organizată la data de 23 noiembrie;  

 Ca și în cazul altor proiecte din cadrul programului Interreg Europe, au fost elaborate 

rapoartele financiare și de activitate, care au fost depuse la minister și încărcate pe 

platforma online al programului Interreg Europe.  

 

 Local Flavours 

Scopul proiectului este dezvoltarea turismului autentic, în orașele cu patrimoniu cultural bogat, 

prin regenerarea „esențelor” culturale locale. Obiectivul general al proiectului este 



  
 

  

îmbunătățirea politicilor care sprijină locurile care nu pot exploata pe deplin valorile culturale 

datorită locației lor mai puțin avantajoase.  

Partenerul lider: Institute for Advanced Studies, Ungaria.  

Consiliul Județean Harghita participă în calitate de partener la implementarea activităților 

proiectului, totodată răspunde de coordonarea activității de comunicare la nivelul proiectului.   

Program de finanțare: Interreg Europe 

Bugetul aferent Consiliului Județean Harghita este de: 135.467 Euro. 

Durata proiectului: 36 luni, începând de la 1 august 2019.  

Principalele activități ale proiectului în cursul anului 2020 sunt următoarele:  

 Coordonarea activităților de comunicare, colaborarea cu partenerul lider și 

partenerii proiectului; 

 Actualizarea subpaginilor, paginii web și paginilor de socializare cu informații noi; 

 Elaborarea unui video de promovare în cadrul proiectului; 

 Identificarea bunelor practici din partea Consiliului Județean Harghita (programul de 

sprijinire a porturilor populare, evenimente, carte) și promovarea acestora în rândul 

partenerilor de proiect cu ocazia întâlnirilor internaționale online; 

 Organizarea primei întâlniri ai actorilor locali la Siculeni, în data de 3 iulie, cu ocazia 

Zilei portului tradițional, unde au fost identificate problemele existente; 

 Organizarea întâlnirilor online cu participarea partenerilor proiectului, și 

coordonarea liderului de proiect, cu ocazia cărora au fost prezentate bunele practici; 

 Ca și în cazul altor proiecte din cadrul programului Interreg Europe, au fost elaborate 

rapoartele financiare și de activitate, care au fost depuse la minister și încărcate pe 

platforma online al programului Interreg Europe.  

 

 

 

 



  
 

  

 FRiDGE  

Scopul proiectului este dezvoltarea sectorului alimentar, precum și creșterea competitivității 

IMM-urilor din industria alimentară, prin schimburi de experiență internaționale și 

îmbunătățirea politicilor sectoriale. Proiectul vizează 3 piloane tematice: dezvoltarea capacității 

de producție prin achiziționarea utilajelor și uneltelor, asigurarea accesării piețelor de desfacere 

locale și internaționale, accesarea noilor piețe prin dezvoltarea produselor, creșterea 

productivității. 

Partener lider: Agenția de Dezvoltare a Județului Tolna, Ungaria 

Program de finanțare: Interreg Europe 

Bugetul aferent Consiliului Județean Harghita este de: 125.100 Euro 

Durata proiectului: 48 luni, începând de la 1 august 2019.  

Principalele activități ale proiectului în cursul anului 2020 sunt următoarele:  

 În perioada 17-20 februarie 2020, doi membrii ai unității de implementare din 

partea consiliului județean, precum și trei actori locali au participat la întâlnirea 

internațională a partenerilor, organizată la Gent, Belgia;  

 În cursul anului au avut loc mai multe întâlniri online sub coordonarea partenerului 

lider, totodată au avut loc săptămânal consfătuiri interne și am pregătit cea de a 

doua întâlnire a actorilor locali, însoțit de târgul produselor tradiționale; 

 În ultima perioadă au fost redactate mai multe materiale și au fost realizate sondaje 

în rândul actorilor locali, totodată au fost identificate mai multe bune practici. 

 

 CAF  

Consiliul Județean Harghita a primit finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă (POCA) 2014-2020, realizat prin cofinanțarea Fondului Social European. 

Durata proiectului: 10 mai 2019 – 9 septembrie 2020. 

Bugetul proiectului: 610.165,45 lei 



  
 

  

Scopul proiectului: 

 Scopul proiectului este introducerea sistemului de management al calității, precum 

și organizarea cursului de perfecționare angajaților instituției în vederea creșterii 

competențelor profesionale; 

 Introducerea sistemelor de management de calitate în administrația publică locală, 

în vederea asigurării serviciilor de calitate pentru creșterea gradului de satisfacție a 

cetățenilor. 

Obiective specifice: 

 Introducerea unui instrument al managementului calității, respectiv instrumentul 

CAF la nivelul Consiliului Județean Harghita pentru îmbunătățirea managementului 

performanței, precum și dezvoltarea și perfecționarea cunoștințelor și abilităților 

pentru 91 de persoane din cadrul Consiliului Județean Harghita în domeniul 

managementului performanței și a standardelor instrumentului CAF, cu scopul 

aplicării acestor concepte în organizație pentru un management al calității mai bun.  

Principalele activități ale proiectului în cursul anului 2020 sunt următoarele:  

 În cursul anului am continuat implementarea activităților din cadrul proiectului, au 

avut loc o serie de consfătuiri interne cu participarea membrilor UIP, și au fost 

finalizate achizițiile publice în vederea organizării cursurilor de perfecționare. 

 

 Talent Magnet 

Scopul proiectului este îmbunătățirea capacităților instituționale în vederea reducerii 

fenomenului migrațional în rândul tinerilor talentați. În cadrul proiectului se va dezvolta un 

model transnațional de coordonare de mai multe nivele, totodată vor fi realizate mijloace 

practice în vederea atragerii și menținerii tinerilor talente.  



  
 

  

Partener lider: Scientific Research Centre Bistra Ptuj, Slovenia. Consiliul Județean Harghita 

participă în calitate de partener la implementarea activităților proiectului. 

Program de finanțare: Programul Transnațional Dunărea. 

Bugetul proiectului: 150.075 Euro. 

Durata proiectului: 30 luni, în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2022.  

Principalele activități ale proiectului în cursul anului 2020 sunt următoarele:  

 Participarea la întâlnirea de lansare online în data de 21 iulie;  

 Participarea la întâlnirea partenerilor proiectului online și la cursul organizat pe 

teme de comunicare, în perioada 14-15 septembrie; 

 Consfătuiri regulare discuții cu membrii UIP;  

 Efectuarea mai multor sondaje, în rândul tinerilor și antreprenorilor, în domeniul 

educației și ocupației forței de muncă. 

 

 Dream Road 

Scopul proiectului este generarea unor schimbări pozitive în rândul comunității de romi. 

Rezultatele cheie ale proiectului constă în îmbunătățirea competențelor digitale, informaționale 

și funcționale în rândul populației de etnie romă.  

 

Partener lider: Research and Educational Centre Mansion Rakica, Slovenia. Consiliul Județean 

Harghita participă în calitate de partener la implementarea activităților proiectului. 

Program de finanțare: Programul Transnațional Dunărea. 

Bugetul proiectului: 135.750 Euro. 

Durata proiectului: 30 luni, în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2022.  

Principalele activități ale proiectului în cursul anului 2020 sunt următoarele:  

 Participarea la evenimentul de lansare online a proiectului, la data de 8 septembrie; 

 Participarea la întâlnirea internațională a partenerilor, la data de 7 octombrie; 



  
 

  

 Consfătuiri regulare discuții cu membrii UIP;   

 Identificarea bunelor practici în domeniul proiectului, legate de Programul pentru 

romi. 

 Asigurarea sustenabilității proiectelor implementate în anii anteriori 

În perioada de sustenabilitate a proiectelor implementate în anii anteriori, asigurarea realizării 

activităților, monitorizare, pregătirea controalelor din partea ministerelor pentru următoarele 

proiecte: 

 Pe urmele legendelor harghitene; 

 Achiziția publică a materialelor de informare și promovare legate de legendele 

harghitene – bannere publicitare în principalele destinații turistice din județul 

Harghita; 

 Au fost elaborate și amplasate 10 bannere publicitare  în principalele destinații 

turistice ale județului Harghita, după cum urmează: Șumuleu-Ciuc – la biserica 

franciscană, Harghita-Băi, Băile Tușnad, Băile Szejke – la Parcul Mini Transilvania, 

Praid – la centrul wellness și salina, Corund, Borsec, Lacul Sfânta Ana și Lacul Roșu; 

 Perioada de sustenabilitate a fost finalizat în anul 2020, ca urmare a controlului și 

vizitei de teren din partea ministerului. 

Urmărirea apelurilor de proiecte 

Am urmărit și în cursul anului 2020 apelurile de proiecte actuale, și am transmis informațiile 

către grupurile țintă în 32 de cazuri, totodată am transmis intenția de participare la mai multe 

propuneri de proiecte.  

Actualizarea continuă a apelurilor de proiecte pe pagina web al Consiliului Județean Harghita, în 

cele 8 categorii:   

 Dezvoltare economică 

 Învățământ 



  
 

  

 Investiții 

 Agricultură-Dezvoltare rurală 

 Cultură 

 Tineret 

 Protecția mediului și a naturii 

 Teme sociale, oportunități de parteneriat 

În cursul anului 2020, secțiunea Urmărirea proiectelor de pe pagina web al instituției a fost 

actualizată de 25 ori. De fiecare dată când am efectuat actualizarea datelor, acestea au fost 

promovate și prin intermediul paginilor de socializare ale Consiliului Județean Harghita, în 

limbile română și maghiară. 

 

 




